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Nyt fra administrationen
Kære forældre og andre interesserede
Velkommen tilbage efter sommerferien. Vi håber I har haft en fantastisk sommerferie, og at I er klar
til et nyt og spændende skoleår på Esrum Kost- & Friskole.
Vi havde en fantastisk sommerskole til Færøerne som du kan læse mere om under nyt fra
kostafdelingen.
Vi har fået en del nye både kost- og dagelever. Velkommen til alle jer nye elever og forældre. Vi er
glade for at I har valgt Esrum Kost- & Friskole, og vi håber I, og ikke mindst Jeres børn, bliver
glade for at være en del af skolen. Har I spørgsmål til stort eller småt eller andet, er I altid
velkomne til at ringe til kontoret og få en snak med Lisbeth eller Jesper på telefon 48 39 09 50 eller
at skrive en mail til: kontor@esrumkostskole.dk
Forældremøde
Allerede på tirsdag den 23-8 kl. 19-21 holder vi forældremøde.
Kostelevernes forældre er inviteret til fællesspisning fra kl. 17.30-19.00 inden mødet. Vi vil meget
gerne have at I tilmelder Jer til spisningen på ovenstående mail senest mandag, og håber at se så
mange af jer som muligt.
På mødet vil vi informere om årets lejrskole til Bornholm samt undervisningen i de forskellige
grupper. Mødet starter med et fællesmøde de første 45 min hvor vi byder velkommen til et nyt
skoleår og snakker lejrskole. Efterfølgende går man i klasserne med klasselærerne, som
præsenterer grupperne og de tilknyttede lærere. Herefter vil I blive præsenteret for årskalender,
planer for undervisningen og andre praktiske ting for det kommende skoleår.
Lejrskole
I år går vores lejrskole til solskinsøen Bornholm, hvor vi skal bo på feriekolonien Haleklippen ved
Nexø, som ligger på den sydøstlige del af øen. Turen er fra mandag til fredag i uge 35. Vi skal
møde kl. 7.40 mandag og med en bus mod Græsted kl. 8.08. Hjemkomst forventes at være fredag
kl. 15:48 på Græsted Syd og på skolen ca. kl.16.00.
Vi skal opleve den smukke ø fra mange forskellige
synsvinkler, og lærere og kostlærere har lavet et
flot program, som de vil fortælle mere om på det
kommende forældremøde. Nederst i nyhedsbrevet
er vedhæftet et lejrskolebrev samt en pakkeliste.
Se mere om kolonien på nedenstående link:
http://www.glkolonierne.dk/halleklippen
Koloniens adresse:
Feriekolonien Halleklippen, Årsdalevej 2,
Nørremark, 3730 Nexø.

Valgfag
I det kommende skoleår har vi ændret vores valgfagsordning, så vi nu har 2 og ikke 3 dage med
valgfag – mandag og torsdag. Dette har vi gjort med begrundelse i at tiden med 3 dages valgfag tit
blev for lang, og dermed havde eleverne ikke det udbytte af undervisningen vi ønsker på skolen. Vi
håber denne løsning bliver frugtbar for vores valgfagsordning. Valgfagene er stort set de samme
med enkelte udskiftninger i læregruppen.
Timerne fra kl. 13.00- 15.00 om onsdagen kaldes nu faglig fordybelse, og foregår i de enkelte
stamgrupper. Her vil der i forskellige perioder på året være fokus for forskellige faglige
arbejdsområder og ikke mindst på faglig læsning, som er et område vi har valgt at opprioritere.
Desuden vil der være mulighed for lektiehjælp i de forskellige fag i disse timer.
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Spisepausen forlænges
Da vi har oplevet at vores spisepauser ofte har været lidt hektiske efter at vi er blevet flere elever
og voksne på skolen, har vi besluttet at forlænge spisepausen med 15 min, så den nu varer til kl.
13.00 og i alt strækker sig over en time. Undervisningen fra kl. 13-15 i valgfag og faglig fordybelse,
er ikke længere afbrudt af en fast pause, men de enkelte lærere aftaler efter behov og afhængig af
undervisningssituationen med eleverne hvornår der eventuelt er brug for en kort pause. Vi håber
denne ordning giver en mere rolig og fleksibel hverdag for både elever og lærere og det øvrige
personale.
Ny hjemmeside
Vores nye hjemmeside gik i luften lige før sommerferien og den indeholder nu både en portal for
vores kostafdeling og en portal for skoleafdelingen. Dette for at tilgodese de mange dagelever der
også har deres gang på skolen. Vi håber denne nye opdeling af siden falder i jeres smag, og hører
meget gerne hvis I har ris, ros eller kommentarer til siden og dens indhold. Se mere på:
www.esrumkostskole.dk
Ny bestyrelse
Vi fik ny bestyrelse ved generalforsamlingen i maj måned. Den ny bestyrelse konstituerede sig på
første møde efter generalforsamlingen den 19.5.
Bestyrelsen består nu af: 3 forældrerepræsentanter; Anette, mor til Anna og Josefine, Sune – far til
Heini og Theis, og Lis – Mor til Sofie Spo. Formand er fortsat Ole Ketager, og næstformand er
Jens Ulrik Mørkegaard. Suppleant er Helle Knutsson.
Hvis I ønsker en snak med bestyrelsen, bedes I henvende jer til formand Ole Ketager. Mail og
telefonoplysninger fås ved henvendelse på kontoret.

Nyt fra Kostafdelingen
Vi har haft en rigtig god opstart på kostafdelingen efter ferien. Vi er på nuværende tidspunkt 20
kostelever, 12 drenge og 8 piger. Efter ferien er der startet 5 nye elever, stort velkommen til Emma,
Jaidee, Olivia, Filippa, Sander og deres forældre. Vi ser frem til det kommende samarbejde.
Fællesspisning på kosten.
Vi vil som noget nyt gerne invitere jer forældre til fællesspisning på kostafdelingen 5 gange i løbet
af det kommende skoleår. Vi tænker det kunne være en god måde at lære Jer forældre bedre at
kende på, samtidig med at I får mulighed for at få et større indblik i Jeres barns hverdag på skolen.
Første fællesspisning er allerede på tirsdag d. 23. august i forbindelse med forældremødet. De
kommende datoer for fællesspisning er d. 27. september, 29. november, 31. januar og 16. maj. Vi
glæder os til at se Jer. Datoerne skrives også ind i forældrenes årskalender som vil blive udleveret
på forældremødet og uploadet på hjemmesiden.
Aktiviteter
Vi synes det er vigtigt at eleverne der bor på kostafdelingen er aktive i deres fritid. Derfor skal alle
deltage i mindst tre aktiviteter om ugen. Vi har dagligt et hold der tager til fitness sammen med en
pædagog. Vi bruger både fitnesscenteret i Græsted og Gilleleje. Mandag har vi endvidere et hold
der tager til skydning i den lokale skytteforening. Tirsdag har vi et hold der tager til ridning i
Villingerød og et hold der svømmer i Hørsholm. Mandag og torsdag er der boksning i Gilleleje og vi
har en enkelt elev der går til bueskydning tirsdag og torsdag. Vi plejer også at have en del elever
der melder sig til forskellige hold på ungdomsskolen. Tilmeldingsfristen er d. 9. september. Vi
gennemgår programmet med eleverne og hjælper med tilmeldingen.
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Vi prioriterer også højt at eleverne får kulturelle oplevelser mens de bor på skolen.
Derfor tager vi jævnligt i teateret Mungo Park som har til huse i Allerød. Der er plads til 8 elever til
hver af følgende forestillinger.
20. september laver vi en pigetur til forestillingen Kvinde kend din krop.
11. oktober skal vi se forestillingen Uledsaget.
15. november HC Andersens samlede eventyr
6. december forestillingen Mungo park
Sommerskole på Færøerne
Hvert år tager vi på sommerskole med de kostelever der fortsætter endnu et år på skolen. I år gik
turen til Færøerne. Vi havde en fantastisk tur med storslåede naturoplevelser. Vi besøgte øen
Nolsoy der ligger 20 minutters sejlads fra Tórshavn. Her vandrede vi op på øens højeste punkt og
besøgte øens hyggelige café. Vi var på en sejltur fra Vestmanna, en bustur til nordøerne og en tur
til Mykines hvor vi så søpapegøjer. Vi boede i Tórshavn hvor der de første dage var Olajfest,
Færøernes nationaldag. Der var tusinder af festklædte færinger, kaproning fællessang og
kædedans i gaderne. En fascinerende oplevelse. Alt i alt en utrolig spændende tur som vores
kostlever havde mange gode oplevelser ud af.

Nyt fra Gruppe 2
Kære elever og forældre i gruppe 2.
Først og fremmest et stort velkommen til jer alle, både nye og kendte elever og forældre, til dette
nye skoleår.
Vi tæller her ved skolestart 10 elever, så det er en dejlig lille gruppe, og der er plads og tid til at
lære hinanden godt at kende. Vi har igen i år mange deletimer, og vi har stadig Mikkel som
hjælpelærer i mange timer hver uge. Så mulighederne for at arbejde fagligt og tage et stort spring
fremad er til stede for alle elever.
I dansk arbejder vi med Bornholm, som jo er målet for vores lejrskole. Vi skal lære om Bornholms
særlige geologi, natur, klima, kultur og historie med særlig fokus på Martin Andersen Nexø. En del
af dette arbejde vil være sammen med gruppe 3. Liselotte, som er klasselærer i gruppe 3, og jeg
har planlagt en del fælles undervisning og aktiviteter og udflugter for de to grupper, særligt i den
første halvdel af skoleåret.
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Matematik: Her er vi gået i gang med nogle lette tekststykker. I første omgang regner vi dem
sammen og skriver dem på tavlen, og derefter skal hver elev skrive dem i deres eget hæfte. Så det
handler både om at kunne regne dem ud og at lære opstilling og orden. På sigt er det meningen, at
vi skal blive i stand til at lave afleveringer i matematik. Derudover har alle elever deres egen bog,
som passer til deres niveau, som de regner i individuelt.
Engelsk: De første par gange har vi leget forskellige sproglege, dels for at huske sproget igen og
dels for at lege ord og lyde ind. Vi vil læse lettere tekster allerede fra næste uge, og også i dette
fag har eleverne deres egen bog.
Vi fastholder vores lektieordning med lektietime hver fredag. De nye elever har taget godt imod
ordningen, og de gamle fortsætter jo bare som før ferien.
Det føles godt allerede nu, der er en god stemning i gruppen, og vi kan både grine og tale alvorligt,
så vi voksne glæder os til årets arbejde.
Jeg glæder mig til at se jer til forældremødet på tirsdag, og her er i velkommen til at spørge om alt
muligt. Hvis I har spørgsmål, som I vil have drøftet i hele gruppen, så skriv det til mig i løbet af
ugen. Min mail er lerberg@live.dk og mit tlf.nr. er 21393119. Hvis I har akut brug for at tale med
mig, så skal I helst ringe på min fastnet 47770919. Det er ikke altid, at jeg hører min mobil om
aftenen.
Mange hilsner fra Tina Christiansen.

Nyt fra Gruppe 3
Det tyder på et rigtig dejligt skoleår med masser af lyst til at være sammen og arbejde sammen i
undervisningen. Gruppe 3 har haft en kanon start. Glade og kammeratlige elever, der hurtigt har
fundet sammen og nu er ved at lære hinanden at kende. Vi har en ny dreng, Sander, udover de 3
”gamle” fra gr.2. Pigerne er i overtal. Michelle, Filippa og Jaidee er nye, så sammen med 3 ”gamle”
piger er vi i alt 11 elever. Velkommen til de nye.
Jørgen er blevet primærlærer i matematik, John har igen gruppen i biologi, Jan har dem dette
første halvår i samfundsfag og Anders har dem i fysik og idræt. Jeg er der i dansk og engelsk samt
nogle støttetimer. Efter jul stopper samfundsfag og jeg overtager med historie. Udover det faste
skema er der valgfag hver mandag og torsdag.
Dette skoleår vil blive præget af mange ture ud af huset. Vi starter ud med en tur til Fugleparken,
1,5 km fra skolen. Det bliver gåtur med picnic og opvisning af fugle-flyvefærdigheder. Vi tager af
sted med gr.2 her inden lejrskolen til Bornholm. I det hele taget, er mange aktiviteter planlagt for
alle eleverne på 2.sal. Bl.a. vil vi producere en avis efter lejrskolen i den nydannede redaktion. Der
er også planlagt en tur til Jagt og Skovbrugsmuseet, inden det flytter til Jylland.
På den anden side af efterårsferien vil der komme mere læsning på skemaet, men allerede nu har
alle valgt en bog til frilæsning i skolen. Der skal den blive eller også medbringes hver dag, da der
kan opstå situationer, hvor det er smart at kunne tage sin egen bog frem.
Med venlig hilsen og ønsker om fortsat god arbejdslyst hele året,
Liselotte N. Havmøller
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Nyt fra Gruppe 4 (9. kl.)
Så har vi taget hul på et nyt og spændende år i afgangsklassen på Esrum Kost - & Friskole.
Vi oplever, at gruppen er kommet godt fra start, og det er en flok positive og arbejdsomme unge
mennesker, der virker glade og trygge. I den første tid vil der være mange nye indtryk, nye lærere
og måder tingene gøres på.
9. klasse er for mange elever et afgørende og spændende skoleår, og derfor er det også et år hvor
der vil være fokus på afgangsprøverne til næste sommer, praktik, brobygning og
uddannelsesvejledning, men det vi i alt sammen høre mere om på det kommende forældremøde.
I dansk er vi gået i gang med temaet ”Identitet”. Klassen arbejder her i starten med en række
noveller. De bliver introduceret til forskellige arbejdsmetoder, hvor et vigtigt mål er, at alle elever
kommer på banen i hver time. Vi arbejder blandt andet med før læse aktiviteter, rollelæsning,
personkarakteristik og videreskrivning. Efter lejrskolen vil vi gå i gang med at skrive diktater og øve
læseprøver, og så skal vi læse den første roman, nemlig ”Berørte Katrine”, der er skrevet af (Kim
Fupz Aakeson.)
I matematik og naturfag, er vi så småt startet op og eleverne har fået udleveret bøger og vi har talt
om det kommende års emner. Liselotte klasselærer fra sidste år vi følge klassen i nogle af disse
timer så overgangen til afgangsgrupperne ikke bliver så brat hverken fagligt eller socialt.
Hilsner fra klasselærer
Josefine Steuch Ferraro og afgangsteamet

Nyt fra Gruppe 5 (10. kl.)
10. klasse skal være det år, hvor alle elever løfter videre på deres niveau og erfaringer fra 9.
klasse. Eleverne skal bygge videre på deres allerede brede viden og blive endnu mere trygge og
sikre i fagene
Det er allerede dejligt at komme ind i 10. klasse. Der er 10 søde elever som nu har sidste chance
og mulighed for at få en fin afgangsprøve eller forbedre nogle af sidste års resultater. Det gik
faktisk ganske fint for de fleste elever i 9. klasse, men det er godt at få arbejdet flittigt i år og sigte
højt i alle fagene. Skoleåret 2016-2017 skal udover det rent faglige, bruges på at blive helt afklaret
i forhold til uddannelsesvalg. Erik der er UU-vejleder vil i løbet af skoleåret besøge skolen og
forsøge at guide eleverne til det bedste uddannelsesvalg for dem. I har også mulighed for at møde
ham, hvis I har spørgsmål. Der vil også være både praktik, obligatorisk selvvalgt opgave, samt
brobygning. Sidst men ikke mindst er det planen, at der kommer en studietur i foråret for 10.
klasse.
Eleverne har som obligatoriske fag dansk engelsk og matematik, men derudover har de også
kulturfag. Det er primært et fag hvor eleverne selv har medindflydelse på emnerne. I første
omgang skal vi arbejde med turisme i Helsingør og der skal interviewes turister på engelsk og
laves optagelser af selve interviewet. Det skal derefter afspilles i klassen og evalueres. I matematik
er eleverne begyndt på statistik. Alle elever har valgt en statistik som de skal analysere og forstå.
I dansk er vi gået i gang med at arbejde med den nye prøveform, som klassen skal op til i skriftelig
dansk. Der er indkøbt nye bøger, der gerne skulle gøre dette arbejde mere levende og
overskueligt. Klassen arbejder også med forskellige tekster og nye arbejdsmetoder, der ligger i
forlængelse af arbejdet i 9.kl. Endelig skal klassen snart læse romanen ”Berørte Katrine”, der er
skrevet af Kim Fupz Aakeson, en forfatter som eleverne har stiftet bekendtskab til før, og som en
del elever valgte at bruge til deres mundtlige danskprøve i sommer.
Vi har sagt til eleverne at studierejsen afhænger af at alle elever gør en stor indsats fagligt og
passer deres skole. Vi tænker det bliver i foråret. Det bliver et punkt til forældremødet, hvor der
snart bliver meldt en dato ud.
Mange hilsner
John, Anders og Josephine
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Kommentarer - Særlige ønsker?
Såfremt I har kommentarer til nyhedsbrevet eller særlige ønsker vedr. indholdet, er I meget
velkomne til at skrive til skoleleder Jesper Harrsen på jesper@esrumkostskole.dk

Mange velkomst- & gensynshilsner fra
Esrum Kost- & Friskole
Jesper Harrsen
Skoleleder
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Lejrskolebrev, Nexø Bornholm 2016
Kære elever og forældre,
Fra mandag den 29. august til fredag den 2. september skal vi på lejrskole på Bornholm. Vi skal bo
på kolonien ”Halleklippe”, Orsdalevej 2, Nørremark, 3730 Nexø. Vi skal bl.a. opleve Hammershus,
Kunstmuseet ved Gudhjem, prøve at klatre, se Rokkestenen i Almindingen, besøge en rundkirke
og meget mere. Det er rigtig oplevelsernes ø.
Hermed følgende link http://www.glkolonierne.dk/halleklippen

Rejsen
Mandag morgen tager vi med bus fra skolen kl. 08:08, mødetid senest kl. 07.40. Herefter tager vi
toget fra Græsted Syd 8:25.
Fredag skal vi tidligt af sted fra kolonien, da vi skal nå færgen i Rønne kl.10:30. Hjemkomst til
skolen er ca. 16.00.
Pakkeliste
Pak fornuftigt, småt i sportstaske eller rygsæk. Husk du skal selv bære bagagen på hele turen.
-

Lagen, dynebetræk og pudebetræk
Håndklæde og toiletsager
Indesko
Badetøj
En god bog, spil mv.
Tøj og fodtøj til udendørsaktiviteter (tjek vejrudsigten)
Regntøj
Nattøj
Skiftetøj
Lommepenge (vi mener at 150 kr. er passende)
Evt. medicin, som gives til en af de voksne.
Sygesikring

Det er ikke nødvendigt med pas, da vi rejser gennem Sverige som en skolerejse.
Og sidst men ikke mindst, en stor madpakke og drikkedunk……. det bliver en lang tur 
Eleverne må gerne medbringe kamera, kikkert, mobiltelefon og lign, men det er helt på eget
ansvar, og der skal tages hensyn til øvrige medrejsende og/eller gæster.
Mht. mobiltelefonerne forbeholder vi os ret til at opbevare dem, idet vi i høj grad prioriterer
samværet og ønsker den enkeltes fulde opmærksomhed og tilstedeværelse under opholdet.
Vi vil tilstræbe, at der er telefontid mellem kl. 20.00 og 21.30 hver aften.
Har I akut brug for at komme i kontakt med os, kan I ringe til Jesper Harrsen 29 72 06 45.
Vi glæder os til en super uge sammen med jer 
Mange hilsner, personalet på Esrum Kostskole
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