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Nyt fra administrationen
Kære forældre og andre interesserede
De korte dage og mørke aftner er atter over os, og vi nærmer os julen med hastige skridt. Det er
en tid fuld af traditioner - også på Esrum Kost- & Friskole. Det kan I læse mere om i
nyhedsbrevet.
I dette nyhedsbrev kommer først lidt nyt fra administrationen, og efterfølgende nyt fra de
forskellige grupper om hvad de har arbejdet med siden sidste nyhedsbrev.
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
Tilbage til det gamle
Vi har gennem de seneste par måneder kørt en forsøgsordning, hvor vi forlængede spisepausen
med et kvarter og samtidig fjernede pausen i valgholdstimerne. Denne ordning fungerede ikke,
og vi genindfører den gamle pauseordning hvor spisepausen varer fra kl. 12.00 – 12.45, og der
indlægges en pause mellem kl.13.45 og kl. 14.00. Skoledagen slutter kl. 14.55 af hensyn til de
elever der skal med bussen.
Ny dansklærer i 9. & 10. klasse
Vi har ansat en ny dansk- og tysklærer på skolen. Hans navn er Henrik Henriksen. Henrik har
været lærer i mange år, har tidligere været ansat på skolen fra 03-12, og har derfor en god
erfaring med vores elevgruppe og med at føre til afgangsprøverne. Henrik er klasselærer i 9.
klasse samt tysklærer, som har været efterspurgt i afgangsklasserne. Velkommen til Henrik.
Tyskundervisningen udbydes nu hver onsdag og torsdag i tidrummet kl. 12.45 til kl. 14.55.
Praktik for 9. & 10. klasse uge 47
I denne uge er både 9. & 10. klasse i praktik i forskellige virksomheder. Nogle elever har selv
fundet deres plads og andre har fået hjælp til det. Formålet med denne uger er, at eleverne får
prøvet kræfter med det virkelige arbejdsliv i forhold til deres uddannelsesønsker, og hvad de godt
kunne tænke sig at arbejde med på et senere tidspunkt i deres liv. Deres klasselærere besøger
dem i løbet af ugen på praktikstedet for at høre og se hvordan det går.

To elever i praktik på hotel og som ejendomsmægler
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Fællespisning tirsdag den 29-11
På tirsdag byder vi atter velkommen til fællesspisning for vores kostelevforældre. Husk af hensyn
til planlægningen, at tilmelde jer senest mandag til skolens kontor enten på telefon eller mail.
Arrangementet er fra kl. 17-19. Spisning er kl. 17.30 – 18.30, og vi håber at se rigtig mange af Jer
til arrangementet. Det er en hyggelig aften hvor I som forældre har lejlighed til at møde både
andre forældre, pædagoger og lærere.
Forældresamtaler den 29-11
Samme aften afholdes den sidste runde forældresamtaler. Vi håber I alle har nået at høre fra
Jeres børns lærere om hvordan det går i undervisningen. Måske nogle kostelevforældre kan
kombinere samtalerne med fællesspisningen.
Julefest torsdag den 8-12 kl. 17.30-21.00
Vores traditionsrige julefest afholdes i år torsdag den 8. december. Der er sendt en særskilt
invitation ud til alle forældre med indhold og program for denne aften. Hvis ikke I har modtaget
denne så kontakt venligst kontoret. Tilmelding senest den 2-12 til skolens kontor, og husk max 5
gæster pr. elev af hensyn til pladsen. Der er via skolepengene betalt for 1 elev + forældre. For
øvrige gæster er prisen 50 kr. pr voksen og 30 kr. pr. barn.
Bestyrelsesmøde mandag den 12-12 fra kl. 19.00- 21.00.
Vi holder dette regnskabsårs sidste bestyrelsesmøde denne aften. Her skal vi lægge budget for
det kommende år samt snakke om året der er gået.
Ønsker du at vide mere om bestyrelsens arbejde, eller tale med et bestyrelsesmedlem kan du
henvende dig på kontoret for nærmere oplysninger.
Juleferie fredag den 16-12 til tirsdag den 3-1-2017
Vi holder skolen lukket i hele juleferien, og det indbefatter også begge weekender på hver side af
ferien. Skolen åbner igen mandag den 2-1-2017 kl.19.00 hvor eleverne møder ind i tidsrummet
mellem 19 og 21. Dageleverne møder tirsdag den 3-1-2017 kl. 8.30.
Gallefesten er rykket til januar.
Dato og nærmere information om festen kommer senere.
Skilejerskole uge 6
Vores skilejrskole går i år til Bad Gastein i Østrig og ligger fra søndag den 5-2-17 til fredag den
10-2-17. Vi glæder os til at komme af sted til alperne, og til at have nogle gode oplevelser i sneen
med vores elever. Se mere på følgende link: https://www.tbski.dk/bad-gastein/hotel-schider
Nærmere info om afrejsetider og pakkeliste udsendes i januar.

Nyt fra Kostafdelingen
Kære forældre til kostelever.
Vi på Kostafdelingen vil gerne byde vores to nye elever og deres forældre. Ahmad og Julie er
begge startet siden vores sidste nyhedsbrev. Det betyder at vi nu er 22 elever på kostafdelingen,
12 drenge og 10 piger. En homogen gruppe der alle er faldet godt til.
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Aktiviteter
Aktivitetsniveauet er stadig rigtig højt. Vi har mange aktiviteter ude af huset, men også mange i
salen på skolen. Her er f.eks. den nye trend at spille fodtennis. Det trækker rigtig mange i salen i
løbet af ugen. Vi har også dagligt en velbesøgt lektiecafe.
Efter at skøjtesæsonen er startet tager vi hver torsdag af sted til Hørsholm skøjtehal med mindst
en bus fuld af kostelever. Mange dagelever finder også vej til skøjtehallen torsdag. Det er rart at
både kost-og dagelever mødes om denne fællesaktivitet, og skønt at opleve at de alle har det
sjovt sammen på isen.
Weekender på kostafdelingen.
Kostafdelingen holder åbent de fleste weekender. Størstedelen af kosteleverne er tilknyttet
weekendordningen. Der er som regel et sted mellem 6 og 8 elever. Hver 2. weekend dækkes af
kostafdelingens faste personale, og de øvrige weekender dækkes af vores weekendvager Martin
og Kristoffer. I Weekenderne er der plads til andre aktiviteter end der er i hverdagene. Det kan
være aktiviteter af sportslig karakter f.eks. en dagstur tur til Blocs & Walls Københavns
klatrecenter eller en weekendtur til Lalandia. Weekendholdet finder også på mange kulturelle
aktiviteter lige fra middelaldermarked til stand up i Comedy Zoo. Der bliver selvfølgelig også
hygget på skolen i nogle af weekenderne. Eleverne laver brunch, forskellige aktiviteter i salen,
ser film i vores biograf eller laver bål om aftenen ved vores bålhytte.

Tur til Comedy Zoo

Kreativ Lørdag

Aktiviteter i hallen

Madhold
Vi har igennem en længere periode forsøgt os med at eleverne selv meldte sig på madholdet fra
uge til uge, men i den seneste tid har det været lidt trægt at få alle til at melde sig frivilligt. Derfor
har vi nu valgt en periode med faste madhold, som roterer så hver elev kommer til at lave mad
hver 6. uge. Mandag, tirsdag og onsdag er det sammen med Søs, og torsdag er det Frederik, der
styrer i køkkenet.
Juletraditioner
Nu er det jul igen og hvad … sker der mon på kostafdelingen?
I år har vi besluttet at lave en pakkekalender. Hver morgen vil alle de elever der kommer til
morgenmad trække lod om dagens pakke. Vi vil selvfølgelig gennem hele december lave
julehygge hvor vi bl.a. dekorerer julekugler til vores juletræ, støber lys og bager julekager.
Torsdag d. 15. december har vi juleafslutning på kostafdelingen. Når eleverne har fri fra skole
mødes vi i lejligheden. Her trækker alle elever i hemmelighed en seddel med et navn og tre
ønsker og så tager vi af sted på gaveindkøb. Vi spiser på restaurant, når alle gaver er købt. Efter
middagen tager vi tilbage på kostafdelingen, og gaverne bliver lagt under træet. Eleverne får på
skift en pakke og så er det jo spændende om de kan gætte hvem der har købt den. Aftenen
sluttes af med den traditionelle pakkeleg, hvor vi rafler om masser af gaver.
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Nyt fra Gruppe 2
Kære elever og forældre.
Lige pludselig er vi sidst i november måned,
og december nærmer sig med hastige
skridt. Denne måned er fyldt med traditioner
og forventninger. Vi har julekalender og
julehistorie og julepynt og hygge og mange
andre aktiviteter i løbet af måneden.
Allerede i næste uge tager vi fat, fordi
skoletiden i december er kort, når vi holder
afslutning den 16.december.
Dansk:
Vi er færdige med Grønland i denne omgang. Vi er også færdige med forløbet om fagbøger, og
det lykkedes faktisk at få lavet nogle rigtige bøger. Efterfølgende har vi læst et par danske
noveller og arbejdet med analyse af tekster. I december skal vi arbejde med den kampagne, der
hedder ”Skriv for liv”. Det er et undervisningsforløb fra Amnesty International om mennesker
jorden over, der sidder fængslet uden dom. Der skal bl.a. skrives breve på engelsk eller dansk og
tegnes og fortælles om Danmark. Vi skal arbejde sammen med gruppe 3 både i dette forløb og
omkring en lille roman og et eventyrforløb, alt sammen i december måned. Der bliver forskellige
aktiviteter samtidig med, at vi også skal have tid til lidt julegaver og lidt hygge.
Læsning:
Det er endnu ikke helt lykkedes for os at få etableret fast, daglig læsetid. Vi læser næsten hver
dag, men ikke på samme tidspunkt. Det skal være vores fokuspunkt for den nærmeste periode.
Vi har fået nye computere, små Lenovo-computere, ikke større end en tablet, skærmen kan tages
af og bruges som selvstændig tablet. Det giver adgang til e-bøger via bibliotekets hjemmeside, så
det åbner nye perspektiver. Vi er rigtig glade for de små computere og forventer stort fagligt
udbytte med brugen af dem.
Matematik:
I de sidste tre uger har vi arbejdet med geometri og trekanter og cirkler. Der har været fælles stof,
gennemgået på tavlen, og derefter opgaver til individuel træning. Heldigvis har der også været tid
til at regne i egne bøger. Når vi er færdige med geometrien, så tager vi fat på brøker og procenter
fra starten, så alle lige får en chance for at få opfrisket hukommelsen. Derefter kan man få
opgaver til det niveau, man er på.
Engelsk:
Super dejligt at flere af eleverne udtrykker at engelsk er deres bedste fag. Det giver en rigtig god
energi i faget. De fleste vil gerne sige en masse, og deltager aktivt i diverse sproglege og quizzer,
og heldigvis også når vi gennemgår grammatik. Vi læser kortere tekster og taler rigtig meget om
de engelsktalende lande. Eleverne er nemme at motivere og aktivere i dette fag.
Lektier:
Vi har stadig lektietime og lektietjek fredag, men vi har efter ønske fra nogle elever udvidet med
tid om onsdagen efter frokost. De fleste er med i lektieordningen, men der er et par stykker, som
foretrækker bare at arbejde i deres bøger frem for at kalde det lektier. Og det er helt fint. Der er
flere elever, som har fået bøger med hjem til at arbejde i weekenden. Aftalen er, at de elever skal
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komme retur med opgaverne, og få rettet deres arbejde hver onsdag. Det skal lige køres ind og
blive en fast rutine, så der arbejdes på det rundt om i Jeres familier.
Det var ordene for denne gang. Ring eller send sms til 21393119 når I har spørgsmål.
Mange hilsner fra Tina.

Nyt fra Gruppe 3
Status på gruppen er en stadig større gruppe, da vi nu har sagt goddag til to nye elever nemlig
Ahmad som er kostelev og goddag til Milo som er dagelev. Det er dejligt for klassen, da vi har
været lidt i underkanten med drenge. Nu er vi 15 elever, hvilket er passende i forhold til lokalets
størrelse og fordelingen af drenge og piger. Og så har jeg ikke talt Josefine med, som stadig
pendler mellem gr.2 og 3. Jeg kan kun rose gr. 2 og 3 for at tage dette som det naturligste i
verden. Det er flot, at en elev kan deltage ud fra faglighed og motivation i to grupper.
Vi har nu været gennem den første gang skolehjemsamtaler. Det gik rigtig fint. Men der har også
kun været godt at sige om alle eleverne. Alle gør deres bedste. Alle elever er indstillet på, at
gruppen nu skal til at arbejde mere selvstændigt, dvs. arbejde med de områder, hvor man har
huller eller trænger til at få udviklet de kompetencer, man allerede har. Det vil være et øget fokus
på skriftlighed. Også læsningen blev der igen lagt vægt på. 20 minutters læsning om dagen er
ligesom den daglige vitaminpille.
Fra denne uge af bliver der nye pladser, 2-mands-pladser, som Jørgen og jeg har besluttet ud fra
et koncentrationssynspunkt. Der har været en del uro her på det sidste i klassen, som vi kan
henføre til elevernes CPR. numre. Hormonerne har svirret i luftet. Det har været svært at afvise
diverse henvendelser, selv om man lige selv har indstillet skydningen. Så pladserne må blive
sådan indtil jul.
Inden juleaktiviteterne tager fat, skal vi en tur til Zoologisk museum, hvor vi skal ind tur ind i
depoter og på værksteder. Vi har en aftale med en af stedets biologer. Alle glæder sig til denne
tur. Tak til John for at have gjort det muligt.
Mvh.
Liselotte

Fortid eller nutid ?
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Nyt fra Gruppe 4 (9. kl.)
Dansk
Gruppe 4 er startet godt i november, idet klassen har færdiggjort én skriftlig fremstilling med
titlen- Min bedste oplevelse.
I klassen er gennemgået regler for god orden & layout, hvor det er påpeget, at karakter for orden
og indhold gives som én samlet karakter.
Herudover har vi gennemgået regler for tegnsætning ifm. startkomma.
F. eks: Jeg siger, at hunden er sød.
De hyppigste fejltyper i skriftlig fremstilling er
- sammensatte navneord
- r i nutid ved samtidigt udlyds-r. f.eks.: Jeg hører, jeg kører, jeg accepterer.
Dette er tillige gennemgået.
Opgaverne skal have en længde af 2-3 sider.
Vi startede op med nogen begyndervanskelighed, dog har alle i klassen afleveret opgaven.
I mundtlig dansk har vi gennemgået novellen Veninder af Camilla Christensen fra antologien
Novelleveje
Novellen blev læst op i plenum af eleverne. Flot klaret, da enkelte var ganske nervøse herover.
Der var i særligt grad fokus på fortællertempo, personkarakteristik samt tema.
Vi har fokus på ordbogsopslag og øver dette, da man ikke bør forlade det danske skolesystem
uden at mestre dette.
Der er en rar stemning i klasserummet og jer ser frem til en større fordybelse i skriveprocesserne.
Samfundsfag
Siden skolestart har vi, sammen med Dansk faget, haft emnet ”Identitet”. Eleverne har stiftet
bekendtskab med de forskellige niveauer. Den personlige identitet havde naturligvis elevernes
største interesse.
Derefter og siden uge 40 har vi læst om kommunikation og medier. Vi har gennemgået magtens
3. deling og den 4. statsmagt - medierne.
Vi har også haft en afstikker i forbindelse med valget af den nye præsident i USA. Vi så Donald
Trumps tale efter valget og diskuterede kort de evt. opgaver/ problemer der måtte komme i den
forbindelse.
I den kommende periode skal vi beskæftige os bl.a. med dansk politik: grundloven, politiske
partier og folketingsvalget i Danmark.
I samfundsfag benytter vi www.clioonline.dk og bogen ”Samfundsfagets grundbog 8-9 klasse af
Niels Lysholm og Karsten Møller.
Historie
”Europa i opbrud” var skolestartens første emne. Nærmere bestemt den tidlige middelalder fra år
500-1000. Vi borede i Romerriget, araberne, frankerne og sluttede af med at introducere
vikingerne. Det vakte stor jubel, og eleverne følte sig mere eller mindre som vikinger da vi
afsluttede.
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Nærmere detaljer om vikingetiden - perioden fra ca. år 800-1050 - gennemgik vi efterfølgende.
Der findes utrolig mange forskellige informationer på www.danmarkshistorien.dk, som I er
velkomne til at følge op på derhjemme.
Vi er nu startet på ”Fortidens demokrati”, og har gennemgået tiden omkring enevælden. Resten
af kalenderåret gennemgår vi kapitlet ”Europa og den kolde krig”.
Vi benytter bogen ”Det historiske overblik” af Jens Aage Poulsen i historiefaget.
Engelsk
I engelsk har langt de fleste fået afleveret deres stil. Vi vil efter praktikken i denne uge give
feedback på stilen, rette fejl og jeg vil gennemgå eksempler fra stilene. I bogen Crossroads
arbejder vi med crime og eleverne er delt i en lille gruppe der sidder med Henrik mens resten af
klassen har John. Vi afsluttede sidste time med at høre en sang af Johnny Cash -"San Quentin"
Vi analyserer teksten næste gang.
Science
I science har eleverne arbejdet med strøm (Ohms lov, kraftværker osv.) Det meste af tiden er
gruppen delt i to. I biologi har vi arbejdet med økologi ud fra spørgsmål som: Hvad er økologi ?
hvad betyder ordet? etc. Desuden har vi arbejdet med fødekæder, økosystemer og de forskellige
kredsløb i naturen.
De næste uger op til jul, skal eleverne arbejde med energitransport og fotosyntesen.
Når vi færdige med emnet elektricitet skal vi i gang med radioaktiv stråling.
Vi har set lidt film om ulykken i Ukraine i 1986 hvor Tjenobyl A-kraftværket eksploderer. Eleverne
skal arbejde med at diskutere fordele og ulemper ved A-kraft, og skal afslutningsvis holde et lille
oplæg.
Idræt
Med skilejrskolen for øje går vi til stålet med træning af fysikken. Vi vil rigtig gerne undgå skader,
så vi bruger tid på grundig opvarmning og træner ben ved løb, fitness og cykelture i rask tempo.
Vi skal være klar til skilejrskole i uge 6, så vi har travlt. Vi ved at få sat ribber op i salen, som vi
kan bruge fremover til styrketrænende formål.
Matematik
Eleverne arbejder med forskellige sæt færdighedsmatematik med henblik på at dygtiggøre sig så
meget som muligt inden terminsprøven sidst i januar.
Desuden arbejder vi meget med løsning af problemløsende matematiske opgaver som er det
eleverne har sværest ved. Det går rigtig fint, og eleverne knokler på for at forstå så meget som
muligt. Alt i alt er det en klasse som finder matematik svært, men som rigtig gerne vil arbejde
seriøst for at blive bedre til faget.

Nyt fra Gruppe 5 (10. kl.)
I gruppe 5 er eleverne godt i gang med deres praktik uge. Det er formålet med praktikken at
eleverne får kendskab til arbejdsmarkedet. Eleverne har selv skulle forsøge, at få en praktikplads
som en del af øvelsen i at finde et job. Senere på året skal eleverne skrive den obligatoriske
selvvalgte opgave kaldet OSO. Eleverne er blevet bedt om at tage billeder og lave interviews i
praktikken som de senere kan anvende i OSO opgaven.
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I uge 5 afholdes der terminsprøver, og det er primært skriftlig dansk, engelsk og matematik.
Husk skolehjem samtaler den 29. november hvor vi skal tale trivsel, faglighed, og Jeres første
tanker omkring hvilken ungdomsuddannelse eleverne overvejer at vælge.
Dansk
Gruppe 5 har i dansk arbejdet med modtagerrettet kommunikation og skrevet et læserbrev om en
festivaloplevelse.
Genrekravene til læserbrev er gennemgået. De afleverede fremstillinger var løst tilfredsstillende.
Endvidere er afleveret en analyse af Den Grimme Ælling af H.C. Andersen, som er gennemgået
dels som genrelæsning, og dels indenfor fordybelsesområdet Identitet. Klassen skriver for tiden
en realistisk novelle ud fra fablen- Løven og musen. Der skal tages udgangspunkt i temaet, at
den lille også kan hjælpe den store. Enkelte elever skal have en del støtte til at påbegynde
skriveprocessen.
Engelsk
I engelsk har vi arbejdet med det Amerikanske valg. Eleverne arbejdede to og to og fremlagde for
klassen. Det næste stykke tid arbejder vi med ”media voices” Tanken er at eleverne bliver dygtige
til at forstå sociale medier, og det at kunne være kilde kritiske. Eleverne har afleveret stil inden
praktikken, og en ny er på vej og skal afleveres op til juleferien.
Matematik
Eleverne færdige med statistik og sandsynlighedsregning. Nu er vi i gang med økonomi, hvor
eleverne er blevet introduceret til et regneark som redskab. De skal opstille et årsbudget for en
familie.
Sideløbende regner vi med rentesregning og skal en tur til Nordea Bank, hvor vi skal lære om
indlåns- og udlåns rente samt om aktie og obligations markedet.
Desuden arbejder eleverne sideløbende med problemregningssæt for at holde træningen ved
lige.
Kulturfag
I tråd med matematikken så starter eleverne på en flytte hjemmefra opgave når de vender tilbage
efter praktikken. Eleverne skal finde en ungdomsbolig, lægge et realistisk budget i forhold til mad,
varme, telefon, transport, ferie osv. Alt skal være så realistisk som muligt derfor besøger vi en
ejendomsmægler i Hillerød der vil fortælle om køb/salg og almene udgifter i forbindelser med at
eje en bolig. Til sidst skal der fremlægges i klassen før jul.
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 hilsner fra
Esrum Kost- & Friskole
Jesper Harrsen
Skoleleder
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