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Vi skal ud i det blå
(Tekst: Peter Frödin, Martin Brygmann & Hella Joof; komponist: Martin Brygmann)
Nu er det sommer
Vinden er lun og den ta'r i mit hår
Og fører det langt, langt væk
Har jeg lyst, ka' jeg bare ta' med
De grønne bude
De har smidt deres overtræksbuks
Sneppen er kommet
Nu, må det snart være vores tur
…
Bierne summer
Forkølelsessår springer ud i fuldt flor
Køerne kælver
Nu må det snart være vores tur
For vi længes
Vi er lige ved at sprænges
Vi ska' ud i det blå kun med klipklapper på
La' os danse til rytmisk musik
Snakke og lytte, smile til Jytte
Som har en fantastisk mimik
Vi ska' ud i det blå kun med klipklapper på
La' os danse til rytmisk musik
Spise og drikke og fremhæve Rikke
Som har åbnet sin egen butik
Vi ska' ud i det blå kun med klipklapper på
La' os danse til rytmisk musik
Vi ska' skåle og spilde og trøste Pernille
Der har fået et barn med kolik
Vi ska' ud i det blå kun med klipklapper på
La' os danse til rytmisk musik
Skrige og råbe og spørge til Åge
Som tirsdag går til gymnastik
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Nedtælling til SOMMERFERIEN!
I år faldt 9. klasses sidste skoledag på fredag den 18. juni. Senioreleverne havde planlagt nogle spændende og sjove aktiviteter. Først var der selvfølgelig karamelkastning.
Klokken 10 blevet alle elever gennet udenfor. I stedet for den traditionelle vandkamp
blev eleverne trakteret på ’melkamp’. Denne støvede affære gik ud på, at de store
elever stod på halvtaget i anden gård og overdængede ofrene med rigelige mængder
mel, uden selv at stå i skudlinjen. Snedigt. Trods deres unge alder blev en del elever
på kort tid temmelig gråhårede! Se selv:

2

Ansvarshavende udgiver:

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV

Jakob Callesen, skoleleder

Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk

Redacteuren: Erwin Van den Eede

Vi er også på Facebook

Fugleperspektivet
Svanevej Privatskole

Nr 19 – juni 2021

Efter ’hvidvaskningen’ gennemførte de store elever et tæt program med en række aktiviteter til de forskellige klassetrin: stoledans til de mindste, æggekastning (med rå
æg!), hanekamp med ballon, kongespil. Nedenfor billeddokumentation.
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9. klasses pendant til The Academy Awards (‘Oscars’) finder sted denne sidste skoledag.
Der var fire nominerede til hver af de mange kategorier. Her er nogle af årets prismodtagere:

Endelig kunne der afholdes klassefest. Det blev udnyttet og 3.-4.kl.
lagde ud efterfulgt af 0.-2.kl.
Der var stor tilslutning fra alle klasser med børn, forældre, søskende m.m. En
fantastisk måde at slutte skoleåret af på.
Tak igen for hjælpen til alle de forældre og elever, der var med til at få festen
til at køre på skinner.
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Mandag 21/06 var Jakob og de store elever på tur til Bakken.
Abdullah 7.kl. har lavet en lille reportage om:
Tur til Bakken
Vi havde glædet os i 2 uger for at tag på Bakken; når dagen endelig kommer, regner det
og alle brokker sig og mener at vi ikke skal
tag på Bakken så fik vi to valgmuligheder:
enten være på skolen eller tage derhen alligevel. Vi tog afsted og det regnede så meget at
Aleksandras far kørte pigerne. Vi andre tog til
Hellerup station for at vente på Abdullah (9.
klasse). Han ville hellere rejse alene sammen
med Patrick, fordi de mente at det var hurtigere; vi nåede frem på samme tidspunkt… Så
fandt vi ud af at Bakken først åbner kl 12 så
vi tænkte vi går lidt rundt. Vejret var rigtig dårligt så vi sad lidt på en café.
Vejret blev bedre og bedre og kl 12 kom solen frem. Forlystelserne begyndte stille og
roligt at åbne. Jeg spiste nogle churros. Da jeg var færdig med at spise, mødte jeg
nogle venner som jeg gik rundt med. Tiden gik hurtigt og kl 13.00 tog vi tilbage til
skolen. Da vi ankom til skolen, fik vi fri.

Zain fra 7. klasse blev helt filosofisk og gjorde sig nogle dybe overvejelser med
fromme forsæt for det kommende skoleår:
Næste år når jeg starter i 8. klasse har jeg tænkt mig at tage mig sammen på skolen
og få bedre karakterer. Jeg tror lidt stemningen vil være den samme som den er nu.
Jeg har også tænkt mig at kunne blive bedre i at læse (men ikke i at læse fra en bog)
måske bare at læse på min telefon
. Og tage mig ekstra sammen i de fag jeg er
megadårlig til, det kan godt være hårdt for mig, men jeg vil gøre mit bedste! Jeg synes
selv lidt i 2020 da vi blev sendt hjem og skulle ha onlineundervisning i 3-4 måneder
syntes jeg selv at jeg mistede fokus ved mig selv jeg prøver at redde det ved mig selv.
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Tirsdag 22. juni var turdag for hele skolen.
Det er det åbenbart også på nær sagt alle andre skoler i København, og alle har fået den
samme idée-fixe, at så skal det være Zoologisk
Have. Resultatet er, at Zoo er lige så folkerig
som Times Square i NYC på en Black Friday.
Sidste år fandt vores skole på et godt alternativ (vi er jo opfindsomme!) til trængslen: friarealet + stranden ved Charlottenlund Fort.
Det blev også opskriften i år. Desværre var
vejrguderne os ikke venligt stemt, hvilket
fremgår af billedet til venstre. Det kunne imidlertid ikke lægge en dæmper på munterheden
hos andre (billedet th).
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Så kom den længe ventede dimission den 24. juni. Inden 9. klasses elever får overrakt
deres afgangsbevis og en rød langstilket rose, siger de andre elever, skolepræsten,
skolelederen, og i år også formanden for bestyrelsen pænt farvel til dem. Em-cee var
Samuel fra 7.kl.
Vores præst, Robert, indledte med en hilsen og en lille velsignende bøn. Bestyrelsesformanden, Karsten Lorenzen, holdt et perspektiverende oplæg, som gengives in extenso her:
Så sidder I der glade, og måske endda lidt for spændte.
Lige om lidt venter det næste kapitel.
I skal ud og erobre verdenen på hver jeres måde - og alligevel sammen.
Så hvorfor siger jeg det?
Fordi, sammenhold og fællesskab er det, jeg håber, I tager med herfra.
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Da jeg selv sad, som I gør nu, var alt andet end taler, håndtryk og en konvolut i fokus.
Det var i sommeren 1992, og Danmark spillede EM. Og lige præcis den aften, da landsholdet spillede mod Holland, der sad vi sammen og lyttede til noget der hed en radio.
For så gammel er jeg nemlig.
Alt det med taler og fremtid var væk. Vi havde hinandens fællesskab, medens landsholdet kæmpede sig videre, og senere da Landsholdet scorede til 2-0 over Tyskland,
præcis i det øjeblik, der krydsede jeg den dansk-tyske grænse i en bus, fyldt med glade
mennesker.
Fællesskabet i den bus var mere berusende end nogen skoletime.
Forskning viser, I vil glemme 80% af det, I lærte her.
Men hvis jeg må være heldig at give jer bare lidt med på jeres vej ud i verdenen, så
husk fællesskabet!
Sammen kan I og vi mere - altid - hele tiden.
Fællesskab giver håb, giver drømme og gør jer stærke sammen og hver for sig, for i
fællesskabet er der plads til leg.
Og når nu vi taler om fællesskab og leg.
Til jer elever der bliver på skolen - så er der noget vi har glemt at sige...
(Præsentation af den kommende legeplads)
Jeg håber, at vi familier, lærere og elever
sammen kan hjælpes ad, med at få sendt de her dimittender videre, og at vi sammen
kan finde fællesskabets og legens styrke.
For kan vi det, kan alt ske!
Rigtig god sommer til jer alle.
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Den legeplads som formanden henviste til, er et brainchild af en venligsindet
nabo, som er begejstret for vores skole. Tobias arbejder hos Maxplay (se maxplay.dk)
og har en fremtidsvision for legepladsen i 1. gård. Han fremviste en superprof animation
af drømmelegepladsen. Den ser utrolig lækker ud, og vi tror, at eleverne gerne ser
visionen virkeliggjort asap. Vi har gemt nogle stills til læseren:
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Herefter fulgte klasserne afskedshilsner til de afgående elever. De tre laveste trin fremførte to rim underbygget med fagter og dans.

Tredje og fjerde klasses bidrag omfattede quizzer for 9.kl. Blandt andet hørte vi for hver
lærer et par musikstykker (væsentligt forkortede) og nogle fun facts. Eleverne fra 9.
klasse skulle så gætte, hvilken lærer disse tilhørte. Opfindsomt!
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Mellemtrinet, dvs. 5. og 6. klasse havde sammenklippet en video, hvor ’skuespillerne’
parodierede de store elever (og Jakob). Herudover præsenterede de en Kahoot med
spørgsmål om emner, de (mere eller mindre) havde gennemgået i løbet af skoleåret
eller burde kunne besvares med paratviden. Her kunne hele forsamlingen deltage.

7. klasse havde også lavet en quiz. Der var fem spørgsmål om valget og styret i USA
(apropos præsidentvalget i november ’20). Læseren kan selv teste sin viden med ét af
spørgsmålene: hvor mange senatorer er der i Senatet (i USA)?
Samme klasse havde også udarbejdet en karaktertegning af deres (snart fhv.) kollegaer
i 9. kl:
Nu har vi gået i klasse med jer i 1,5 år. Vi har haft gode og dårlige oplevelser, og
de minder vil vi gerne dele med jer nu.
Batul
Du er altid sjov at snakke med. Mens vi har gået i klasse sammen, har vi nydt dit selskab
men også grinet af, at du altid har haft jakke på til idræt, og at du altid løb rundt med
din telefon i hånden. Du er god til at fokusere, og vi er sikre på, at du nok skal blive til
noget stort.
Patrick
Du er en god ven, men også verdens bedste sladrehank. Du er altid i skole, selvom du
en enkelt gang har sovet i timen. Når vi ikke har gidet timerne, har vi altid kunnet regne
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med, at du ville starte en diskussion med læreren. Held og lykke med frugt- og grøntkarrieren.
Abdullah
Vi har altid kunnet stole på dig, og du er god til sport. Derudover er det ikke meget, du
har lavet i skolen. Det halve år, hvor vi havde online undervisning, savnede vi dig i
klassen, selvom du påstår, at det bare var dårligt internet. Du siger, at du vil være
politimand, vi må håbe, at de ikke bruger internet.
Aleksandra
Du bruger ufattelig lang tid på altid at se godt ud. Tænk hvad du kunne være blevet til
hvis du brugte lige så lang tid på skolen. Vi vil altid huske dig for at være lidt træt, men
når du en gang imellem er vågen, er du faktisk ret sjov. Du har skiftet imellem frisør,
tandlæge og mange flere. Vi synes, at du skulle blive komiker eller få job som sengetester i IKEA.
Inden overrækkelsen gav Jakob 9.klasse et par kloge ord med på vejen:
For 2000 år siden gav Jesus dette råd, ”Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal
gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.” Skriftstedet
vil jeg komme tilbage til, for vi starter med spørgsmål, som jeg læste et helt andet sted,
”Hvornår bliver man voksen?” Svaret lød: når man ikke længere modsiger sine forældre.
Jeg ved ikke, om det er helt sandt, men det er måske heller ikke så langt fra virkeligheden.
Èt er sikkert, det seneste år har været med til at gøre jer voksne. Året har for
mig, og sikkert også for jer, været noget af det mærkeligste jeg har oplevet. For lidt
over et år siden da de første skoler lukkede, spurgte I mig, bliver vi også sendt hjem
og jeg forsikrede jer, at det var der ingen chancer for. Siden da har I været hjemsendt
flere gange og i længere perioder. I er blevet eksperter i Teams, forskellige programmer
og online undervisning. Når fejlene dukkede op, var det jer der rådgav og hjalp lærerne.
Langt om længe lukkede Danmark op igen til nogens fortrydelse og andres lettelse. Hvilket ikke er underligt, for noget af det der kendetegner jeres klasse mest, er
forskellighed og mens nogen har elsket at sidde i fuldstændig ro og arbejde og fordybe
sig, så har andre haft manglende internet, tekniske problemer eller blot savnet samværet med andre. Sådan har det været i klassen og nok i hele Danmark - måske hele
verden.
Men det store brug af online medier kræver også ansvar. Jeres forældre arbejdede og der er ikke nogen lærer der lige kunne sætte sig og hjælpe eller blot kigge jer
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over skulderen. Samtidigt er nettet sprængfyldt af fristelser. Ikke mindst de sociale
medier der ofte kalder på jeres opmærksomhed. ”Ser jeg nu rigtig ud” og ”får jeg svaret
hurtigt nok”.
Det giver mig grund til bekymring, for tonen er blevet hårdere. Ofte er en grim
bemærkning kun et klik væk, og vi svarede lidt for hurtigt eller lidt for skarpt på en
kommentar. Man ser ikke alvoren, mimikken eller blinket i øjet. Det vi læser, får en
lidt hårdere kommentar eller et hensynsløst svar med undskyldningen, ”det er jo ikke
en rigtig person” eller ”de ved jo, at jeg ikke mente det”, bliver meget fejet ind under
gulvtæppet. Ofte ved man ikke, om det er alvor, og tilbage sidder en person og føler
sig ked af det eller såret. Selv med vores venner og klassekammerater kan det være
svært at skelne mellem jokes og alvor og den tillid og forståelse finder man ved at
tilbringe tid sammen. Min opfordring er, tænk på Jesu råd ”Derfor: Alt, hvad I vil, at
mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem.” Ville du selv ønske at
folk kritiserede noget du havde lavet, var stolt af eller en oplevelse du havde delt? Kære
alle, dette er noget I kan ændre! Svar kun hvis det er konstruktivt og ikke mindst vær
sammen, vi trænger især til det efter et år med mere eller mindre adskillelse.
Tilbage til hvornår bliver man voksen? Allerede for 3-4 år siden på lejrskole blev
jeg irettesat af en pige i klassen, lad os kalde hende Aleksandra, da jeg fik formuleret
noget i retningen af ”fordi I stadig er børn”. Svaret lød prompte, ”Vi er ikke længere
børn.” Dengang, som nu, siger jeg: man er barn til man opfører sig voksent. Heldigvis
er I stadig børn. Men I er på vandring for at finde ud af, hvem I vil være som voksne,
hvilke venner, hvilken uddannelse og hvilket job. Men også alt det som definerer, hvordan andre ser dig og hvem du er som person.
I samme kapitel står der: ”Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger
ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller ”hvordan kan du sige til din broder: Lad mig
tage splinten ud af dit øje! og så er der en bjælke i dit eget øje”? Hykler, tag først
bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din broders
øje.”
I en klasse med så stor forskellighed, vil der altid være masser af splinter, ting
som irriterer os og som vi måske føler, at det kan vi ikke leve med eller nu må jeg gøre
noget. Men både dengang, nu og al tid fremover, så husk at alt det I gør ved andre,
skal I også ønske at de gør imod jer.
I løbet af de sidste par måneder har I spurgt en del til dagen i dag. Bliver det
muligt, får vi lov, må forældre komme, må de andre elever komme? Skal du holde tale,
bliver den lang, lov os at den ikke bliver lige så lang som den plejer… Seriøst du plejer
at tale alt for længe. Igen og igen har jeg svaret, ”det vil tiden vise.”
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I forhold til ønsket er min tale allerede blevet alt for lang, det beklager jeg men der er
kun 10 minutter tilbage og du må gerne holde en lige så lang tale bagefter.
I 9. klasse er I meget forskellige og ofte har jeg måttet citere en tidligere kollega
der lærte mig, ”at for at behandle alle ens, må vi behandle alle forskelligt.” Når Aleksandra eller Patrick har spurgt, hvorfor må han? eller hvorfor kan hun? hvorfor kommer
X altid for sent? og hvorfor må Y gå tidligere hjem? Men når I om lidt går ud ad skolens
dør for måske sidste gang og du glemmer Pythagoras og de forskellige bøjninger af
sein. så husk i det mindste dette skriftsted, ”Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod
jer, det skal I også gøre mod dem.”
Kære 9. klasse med min kollegas ord i baghovedet er min fortolkning af: ”Alt,
hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem.” ikke at hvis
du godt kan lide en blive drillet så dril bare andre. Men tag hensyn til hinanden og alle
I møder, nogen kan tåle en spøg, mens andre har mere brug for et kram eller en skulder
at græde ved. Pas på jer selv, jeres familie og hinanden. Og vid at så længe skolen
ligger her, er I altid velkomne tilbage.
Tillykke med jeres dimission.
Så var der kun dette tilbage:
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EN REFLEKSION
Coronaen har hindret os i adskillige ting hen over de sidste mange måneder, og har
indskrænket den måde vi normalt oplever vores dagligdag.
Ligesom mange andre skoler over hele landet har Svanevej Privatskole en lang tradition
for det vi kalder Morgensamling. Det at hele skolen - lærere såvel som elever - starter
dagen i fællesskab og eftertænksomhed. Morgensamlingen omfatter sange, andagt,
fortælling og dagens informationer. Det er så dejligt at opleve at morgensamlingen
endelig er tilbage. Vi er håbefuldt at det at vi kan samles igen som før og er tegn på at
vi forhåbentlig bevæger os frem mod lysere tider.
God sommer!
Robert Fisher

TIL SOMMERKALENDEREN:
SFO er åben
Uge 26, dvs 28. juni – 2. juli
(21. juni var deadline for at tilmelde eleven til SFO i denne uge)
Uge 31, dvs 2. – 6. august (venligst husk at tilmelde)
Start på skoleåret 2021-22:
9. august
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Ansvarshavende udgiver:

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV

Jakob Callesen, skoleleder

Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk

Redacteuren: Erwin Van den Eede

Vi er også på Facebook

Fugleperspektivet
Svanevej Privatskole

Nr 19 – juni 2021

LAST BUT NOT LEAST
Det er altid mega nice når ’gamle’ elever kommer og hilser på deres ’gamle’ skole og
deres ’gamle’ lærere. Vores tidligere elever, Sophia og tvillingerne Minna og Thora, er
lige blevet studenter. Tillykke til dem – Vi er stolte af jer!
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Fugleperspektivet
Svanevej Privatskole

Nr 19 – juni 2021

Vi ønsker både elever og forældre
en dejlig sommer
lærerne
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