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Nyt fra administrationen
Kære forældre og andre interesserede
Så kom vi rigtig i gang med det nye skoleår både med undervisningen og med et brag af en
lejrskole til Bornholm, som mange af jer har fulgt med i på vores Facebookside. Husk vi poster
billeder fra ture fra vores ”syntes godt om” side som linkes til fra hjemmesiden
www.esrumkostskole.dk
Alle de nye både kost- og dagelever, er kommet rigtig godt fra start i det nye skoleår. Det er rigtigt
godt at se hvordan de gamle elever har taget godt imod de nye, og de nye elever har hurtigt lært
skolen og kulturen at kende, og nogle af de nye elever virker endda som om de har gået på skolen
i lang tid allerede. Det er rigtig dejligt at se. Vi håber I forældre oplever det samme med Jeres børn.
Efteråret står snart for døren, og det betyder høsttid og ferie samt vores traditionsrige motionsuge,
som I kan læse mere om længere nede i nyhedsbrevet.
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
Fællespisning tirsdag den 27-9
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 lige så mange af jer
som sidst til arrangementet. Det var rigtig hyggeligt og en stor succes.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 27-9
På tirsdag fra kl. 19.00- 21.00 holder den nykonstituerede bestyrelse sit første bestyrelsesmøde.
Bemærk tidspunktet er ændret grundet fællesspisning for kostelevforældrene. Her skal vi diskutere
skolens økonomi og udvikling. Ønsker du at vide mere om bestyrelsens arbejde, eller tale med et
bestyrelsesmedlem kan du henvende dig på kontoret for nærmere oplysninger.
Motionsuge i uge 41
I uge 41 lægger vi skoleskemaet om, og sætter idræt og bevægelse i fokus. Hver dag i ugen byder
på forskellige aktiviteter og udflugter, og om torsdagen slutter vi af med natløb i skoven ved skolen.
Denne aften den 13-10 har dageleverne også mulighed for at overnatte på skolen, men husk at
tilmelde jeres barn på kontoret til denne overnatning.
Fredag er der fælles præmieoverrækkelse og brunch inden vi ønsker hinanden god efterårsferie.
Efterårsferie uge 42
Vi holder skolen lukket i efterårsferien, og det indbefatter også begge weekender på hver side af
ferien. Skolen åbner igen søndag den 23-10 kl.19.00 hvor eleverne møder ind i tidsrummet mellem
19 og 21.
Brobygning og Praktik for 9 & 10 klasse i uge 44 og 47
I uge 44 skal 10. klasse i brobygning. Det betyder at de skal ud og besøge forskellige
uddannelsesinstitutioner, som de selv har valgt for at blive inspireret til deres fremtidige
uddannelsesvalg. Det er vigtigt at alle deltager på disse besøg, og der er mødepligt i begge disse
uger.
I uge 47 skal vores afgangsklasser i praktik. Hvis I selv kan finde en plads er det meget
velkomment. Ellers tal med klasselæren som hjælper med at finde en plads eller at formidle
kontakt til vores UU-vejleder, som også kan være behjælpelig med det.
9. og 10. skoleår er vigtige skoleår i forhold til uddannelsesvalg, så tal gerne med jeres barn om
fremtiden, så de selv begynder at spore sig ind på hvad de kan tænke sig efter endt skolegang.

side 2 af 6

Nyt fra Kostafdelingen
Eleverne på kostafdelingen er faldet rigtig godt til, og der er allerede dannet gode relationer og
venskaber eleverne imellem.
Vi har fået en ny kostelev Natalia, velkommen til hende og hendes familie.
Aktiviteter
Aktivitetsniveauet er stadig rigtig højt. Kosteleverne der startede efter sommerferien, har haft en
periode, hvor de kunne snuse lidt til de forskellige tilbud. Nu har alle elever valgt hvilke aktiviteter
de gerne vil gå til. Som noget nyt har vi et par piger der går til dans om mandagen på Jacquelines
danseskole i Gilleleje, og to elever der starter til motocross på ungdomsskolen.
Der er rigtig mange der benytter sig af muligheden for musikundervisning som aktivitet på skolen
mandag eftermiddag.
Madhold
Eleverne hjælper på skift med at lave aftensmad og vaske op efter maden.
Nogle elever er så glade for at lave mad at de hjælper hver dag, men ellers er eleverne på
madhold en uge ad gangen ca. hver 6. uge. De elever der er på madholdet, laver i samarbejde
med Søs en madplan for ugen. Om torsdagen har vi kødfri dag på skolen. Denne dag er det
Frederik der sammen med et hold elever står for maden.
Kostmøder
Hver torsdag efter skole holder vi kostelevmøde. På disse møder planlægger vi hvem der er på
madhold de kommende uger, vi har mulighed for at give vigtige informationer, når alle er samlet.
Her kan eleverne også tage de emner op, de har brug for at vi taler om, når alle er til stede.
Der er mulighed for at komme med forslag til fællesaktiviteter for kostafdelingens elever, forslag til
weekendaktiviteter eller forslag til indretningen på kostafdelingen.
Teater

I tirsdags var pigerne på tøsetur sammen
med Eva. De var i Mungopark og se
forestillingen Kvinde kend din krop. Det var
en rigtig god tur og pigerne kom glade retur
og fortalte om oplevelsen.

Vi håber der er rigtig mange der har mulighed for at deltage i fællesspisningen på tirsdag.
Mange hilsner fra kostafdelingen
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Nyt fra Gruppe 2
Kære elever og forældre i gruppe 2.
Siden sidst er lejrskolen vel overstået, det var en rigtig god tur. Søde og dejlige elever, fantastisk
vejr og et fantastisk sted. Flere af eleverne har også spurgt, om vi ikke kan tage til Bornholm igen
til næste år. Men måske er det lidt farligt at gentage en succes så hurtigt…

På billedet er vi i Nexøs
Sommerfuglepark. Godt trætte og
tørstige - efter et langt besøg i
Nylars Rundkirke, diverse busture
og lang tid i sommerfugleparken, så
var der tid til afslapning på
græsplænen, mens Liselotte læste
en dramatisk novelle af Martin
Andersen Nexø om en kvinde, der
sætter ild til sin brors gård.

Vi er ved at være færdig med vores lejrskoleavis, men gruppe 2´s bidrag er ret beskedent. Vi har
leveret en artikel om Martin Andersen Nexø, og Josefine har været med til at lave en artikel
sammen med et par piger fra gruppe 3. Det bliver ved det, vi skal videre.
I den næste periode sætter vi fokus på Grønland, så hvis nogen af jer har effekter herfra, vil vi
meget gerne se dem i skolen.
Vi skal senere på udflugt til Jagt- og Skovbrugsmuseet, de har en stor udstilling af grønlandske
effekter.
Vi arbejder i hvert fald med emnet frem til idrætsugen og efterårsferien. Om vi fortsætter efter
ferien afhænger af eleverne. Hvis de er motiverede, så arbejder vi lidt mere i dybden, ellers går vi
videre. Vi skal også på skovtur til Dyrehaven for at se hjorte og som opfølgning på turen til
Hørsholm. Hele systemet om Par Force-jagten, som der også er bygget en udstilling om i
Hørsholm, illustreres jo tydeligt i Dyrehaven. Der følger nærmere besked om turene, når tiden
nærmer sig.
Der har været nogle episoder ungerne i mellem på snappen og facebook. Jeg har haft samtaler
med forskellige, som er blevet kede af det. Det starter jo som regel med noget sjovt, og lige
pludselig er det ikke så sjovt mere. Spørg gerne jeres børn, og hvis der er noget forkert, så giv mig
besked. De skal være søde ved hinanden i skolen, både når vi er på ture, i fritiden, når de skriver
sammen og har alle de sociale ting sammen. Mit fastnetnr. er 47770919 og mobilnr. 21393119.
Skriv eller ring hellere en gang for meget end en gang for lidt.
Mange varme sensommerhilsner fra
Tina Christiansen, klasselærer.

Nyt fra Gruppe 3
På anden sal er der blevet arbejdet med lejrskolen og avisgenren, som det gennemgående tema
her efter vores tur til Bornholm. Der er ikke blevet produceret så meget som der var lagt op til. Til
gengæld er det, der er blevet lavet af fin kvalitet. Det aflæses i artiklerne, at eleverne har taget
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undervisningen i nyhedstrekanten til sig, at skrive i spalter og forfatte spændende overskrifter. Men
nu er vi også klar til at få udgivet den lille avis og kaste os over et nyt emne.
I matematik er der blevet speedtastet som aldrig før. I matematik har vi har haft meget fokus på Emat og de udfordringer, der ligger i både de individueller opgaver og så de niveauinddelte opgaver,
man kan stille sig selv. Vi håber, at alle kan mærke, at tabeltræningen har sin effekt, da den gør alt
arbejde med matematikken så meget lettere. Her er der virkelig blevet øvet.
Det fungerer godt med samarbejdet mellem gruppe 2 og 3, og det næste stykke tid er der flere
fælles undervisningsforløb i støbeskeen. De kommende fredage skal vi i første modul først høre
om månedens forfatter, Kenneth Bøgh Andersen, som vi allerede har en del bøger af. Den næste
fredag skal vi beskæftige os med månedens job, kemiingeniør. Her vil der være specielt fokus på
fødevarer. Det falder sjovt nok sammen med ungdomsuddannelses-vejleder (UU-vejleder) Erik
Magius første besøg i gr.3. Oven i UU-vejledningen, er der mange elever, der nu går til præst. Så
man kan roligt sige, at der er ved at være lagt an til en flok ungemennesker, der nu skal til at tænke
i fremtidige baner.
Vi har rigtig nydt det gode vejr på Esrum. Det meste idrætsundervisning er foregået udenfor i
Esrum, på de gode faciliteter vi har på skolen. Der har været ture til stranden, hvor der er blevet
trænet volleyball og målt kondital. Noget har alle deltaget i, men desværre har der været en
restgruppe, der ikke har været ordentligt forberedt eller indstillet på de udfordringer, der hører med
til faget. Derfor håber jeg, at de voksne, der er omkring gr.3, vil være med til at ændre på
indstillingen til idrætsfaget ved bl.a. at sørge for gymnastiktøj hver tirsdag. Og nu vi er ved det;
prøv at kigge i skoletasken og tjek om der er et velpakket penalhus. Det er som om gr.3 spiser
blyanter som andre spiser saltstænger. Pist væk er blyanterne!
Rigtig godt efterår og venlige hilsner
Liselotte Havmøller

Nyt fra Gruppe 4 (9. kl.)
Kære Forældre i gruppe 4.
Efter en rigtig hyggelig og spændende lejrskole på Bornholm er vi kommet godt i gang i gruppe 4.
I dansk arbejder klassen fortsat med temaet ”Identitet”. Der er blevet læst og skrevet en masse, og
i løbet af de næste par dage skulle romanen ”Berørte Katrine” også gerne være læst færdig.
Klassen har taget den godt til sig og giver udtryk for, at den er både spændende og til at forstå.
Vi har også haft årets første ”rigtige” diktat, nemlig en tidligere afgangsprøve. Her i starten vil der
især være fokus på selve prøvens form, og hvilken tilgang man bør have til denne, da det er vigtigt,
at eleverne bliver fortrolige med opgavetyperne og dermed bedre kan fokusere på selve løsningen
af disse fremover. Det er en stor mundfuld, og der er mange nye udfordringer, men med øvelse og
træning skal det nok blive godt. Diktaterne er rettet, og nu skal eleverne i gang med at arbejde med
deres fejl. Her vil vi blandt andet benytte læringsportalen ”Dansk Gyldendal”, hvor der kan trænes
retstavning og grammatik på flere måder, ligesom vi også vil gennemgå diktaten i klassen.
Eleverne vil også snart stifte bekendtskab med læseprøven, der også skal trænes løbende
gennem året. Snart er det tid til at lære at løse prøverne digitalt, præcis som det vil blive til
sommer, hvilket også vil støtte eleverne, der anvender CD-ord i undervisningen langt bedre.
Derudover har de fleste elever fået udleveret en ny arbejdsbog, der gerne skulle passe til den
enkeltes niveau. Det er en rar klasse at være i, og eleverne arbejder generelt godt i timerne.
Vi er også begyndt at tale om praktik i klassen, snart kommer skolens UU- vejleder, Erik og
fortæller mere om dette. Har I som forældre kontakter, der kan være interessante for eleverne, er I
meget velkomne til at byde ind. Til orientering har eleverne fået nye pladser.
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I engelsk er klassen godt i gang med arbejdet i Crossroads 9. Vi har taget fat på USA´s historie og
vil berøre alt lige fra præsidentembedet til livet i Hollywood, for endelig at slutte af med de
amerikanske indianere.
I samfundsfag er vi startet med emnet: Identitet. Sammen med danskfaget er vi i færd med, at
gennemgå de 4 forskellige identitets modeller.
I matematik knokler vi på med problemregning i form af en tre timers ”murstensopgave”, og i
færdighedsregning arbejder vi med forskellige hæfter, der passer til de enkelte elevernes niveau.
Samtidig genopfrisker vi basis geometri, så eleverne bedre kan forstå deres formelsamling.
De elever der har brug for flere udfordringer, har løst ekstra opgaver i form af svære puslespil mm.
I science har vi arbejdet med elektricitet og magnetisme, som vi bliver færdige med inden
efterårsferien. Desuden er vi startet op med geografi, hvilket klassen virker super glad for.
I idræt er vi stadig udenfor. Vi har sejlet i kano, svømmet og nu er vi, til alles store begejstring
begyndt at spille volleyball på skolens egen bane (nyt net, ny bold og en meget veltrimmet bane).

Nyt fra Gruppe 5 (10. kl.)
Gruppe 5 er også kommet godt fra start i dette skoleår, og der er en god dynamik og gode
venskaber i gruppen. Desværre er John lige blevet opereret i sin skulder og er sygemeldt i 4-6
uger. Vi arbejder på at finde en afløser til hans timer.
I dansk er klassen blevet færdige med at læse romanen ”Berørte Katrine”. Eleverne har fra sidste
år opbygget et godt kendskab til forfatteren Kim Fupz Aakeson, så vi har i undervisningen kunnet
perspektivere til en række af hans noveller og hans kendetegn som forfatter, hvilket har givet
læsningen et bredere perspektiv.
Klassen arbejder for tiden også med bogen ”Skriv til din læser”, hvor vi har taget fat på de
argumenterende tekster. Eleverne skal lære at skrive, så de kan argumentere for deres holdninger
og skabe overblik over forskellige synspunkter. Der arbejdes med overtalende tekster og
diskuterende tekster på forskellige måder, og vi har i den forbindelse haft nogle spændende
diskussioner i klassen. Sideløbende arbejdes der i individuelle arbejdsbøger, hvor der trænes
stavning og grammatik
Matematik:
Vi arbejder med statistik som vi så småt er ved at runde af. Desuden har vi gennemgået enkelte
begreber i formelsamlingen omhandlende geometri og statistik.
Desuden har klassen fået en problemregning som de skal aflevere i næste uge.
Klassen har desuden haft besøg af Erik, skolens UU- vejleder flere gange. Han er i gang med at
hjælpe eleverne, så de får styr på deres praktik og brobygning – I vil høre nærmere om dette.

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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