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Nyt fra administrationen
Kære forældre og andre interesserede
Så kom sommeren endelig over os, og det er som bekendt en tid pakket med afgangsprøver for de store
klasser, mens de yngre grupper arbejder i grupperne og tager på små ture ud af huset. Det kan i læse
mere om under de enkelte grupper længere nede i dette nyhedsbrev, som også er det sidste i dette
skoleår. Først i nyhedsbrevet kommer her lidt nyt fra administrationen.
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
Sommer- og dimensionsfest den 22-6. Kl.17.30
Igen i år slår vi dørene op til denne festlige dag, hvor vores afgangselever skal have overrakt
deres afgangsbeviser, og vi skal høre noget dejlig musik fra vores valghold i musik. Vi serverer
traditionen tro dejlig mad i vores køkken. I er velkomne til at invitere venner og familie med, men
af hensyn til pladsen, er der en begrænsning på 5 gæster pr. elev. Der er allerede sendt en
særskilt invitation ud til denne begivenhed.
Festen begynder kl. 18, men kostelevforældre kan komme ml. kl. 17 og 18 og pakke værelser
ned med deres barn.
Oprydning og tømning af værelser
Også i år skal elevernes værelser tømmes. Da der skal gøres hovedrent og laves nye
værelsesfordelinger til det kommende skoleår. Derfor er det muligt at komme før festen den 22-6,
og hjælpe jeres barn med at pakke de ting der skal med hjem over sommeren, eller de ting der
skal blive i flyttekasser, hvis Jeres barn fortsætter til næste skoleår. De elever der stopper skal
tømme deres værelser helt.
Afslutning på kostafdelingen torsdag den 15 juni.
Torsdag i næste uge holder eleverne på kostafdelingen afslutning, og eleverne har selv været
med til at sammensætte dagens program. Det kan i læse mere om under nyt fra kostafdelingen
Sommerskole den 22-7 til 2-8- 2017
Vores sommerskole går i år til Frankrig – nærmere bestemt Les Contamines tæt på Chamonix
og Mont Blanc. Her skal vi dyrke forskellige aktiviteter i de store franske alper. Tures afsluttes
med fire dage i Paris inden vi flyver hjem den 2. august. Der udsendes et særskilt
sommerskolebrev for denne tur i starten af sommerferien, men hvis I allerede nu er nysgerrige
på stedet, kan I se billeder fra stedet ved at følge de to understående link.
www.facebook.com/MontBlancAdventure
www.montblanc-adventure.com
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Ny bestyrelse valgt på generalforsamling tirsdag den 25 april.
På den årlige generalforsamling, blev der valgt en ny bestyrelse og en ny bestyrelsesformand.
Bestyrelsen er sammensat af fem bestyrelsesmedlemmer, to forældrerepræsentanter og tre
udefrakommende. To af de udefrakommende medlemmer var på valg, heriblandt vores
afgående formand gennem en længere årrække – Ole Ketager. Vi vil gerne takke for det
frugtbare og positive samarbejde vi har haft, og vi ønsker Ole et langt og godt pensionsliv.
Som ny formand blev Bjørn Strange valgt. Bjørn har stor erfaring inden for friskoleverdenen.
Han har selv tidligere været skoleleder på DAS – Den alternative skole. Det andet nye
bestyrelsesmedlem blev Mia Hesselberg –Thomsen, som også er en ildsjæl i
friskoleverdenen. Hun sidder bl.a. i bestyrelsen i Lilleskolernes sekretariat. Velkommen til to
nye og stærke kræfter i bestyrelsen. Vi glæder os til samarbejdet.
Lejrskole uge 37
Lejrskolen i september går til Nordjylland ved Mors, hvor vi skal bo på en koloni, vi igen har
lånt af Gladsaxe Kommune. Vi skal boltre os i den nordjyske natur med forskellige aktiviteter,
ture og kulturelle oplevelser.
Program og info for turen følger ved forældremødet sidst i august.
Se mere om stedet allerede nu ved at følge linket: http://www.glkolonierne.dk/salgjerhoj
Ferie og skolekalender for skoleåret 2017-18
Sidste skoledag inden sommerferien er fredag den 23-6, hvor vi rydder op efter sommerfesten,
og ønsker hinanden god sommerferie, og traditionen tro vinker eleverne hjem ved
busstoppestedet.
Skolestart efter sommerferien er onsdag den 9-8 kl.8.30. Kosteleverne møder tirsdag den 8-8
fra kl.17, hvor de vil få anvist deres nye værelser.
Feriekalender og årshjul for det kommende skoleår lægges på hjemmesiden, så snart den er
klar.

Nyt fra Kostafdelingen
Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. Mange af vores elever er i fuld gang med at
forberede sig og gå til de mundtlige prøver. Der er dog stadig gang i aktiviteterne.
Danseholdende har holdt afslutning i sidste uge. Skydeholdet og rideholdet fortsætter frem til
sommerferien. Vi har dagligt et hold til fitness og lige nu er der også svømning på programmet
et par gange om ugen.
Fællesspisning
Vi havde den sidste fællesspisning i dette skoleår på kosten tirsdag d. 16. maj. Denne gang
havde vi inviteret to fagpersoner fra det overvægtsprojekt skolen i år har været tilknyttet. Efter
at vi havde spist holdt de et oplæg om sund kost og motion, og efterfølgende var der mulighed
for at stille spørgsmål. Det blev en rigtig spændende aften. Tak til jer der deltog. Vi har
besluttet også at holde fællesspisningsarrangementer i det kommende skoleår. Næste år vil
lægge arrangementerne i forbindelse med forældremøder og skole/hjem samtaler.
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Afslutning på kosten.
Traditionen tro holder vi en afslutning på skoleåret på kostafdelingen. Det bliver torsdag d. 15
juni. Eleverne har i år besluttet at vi alle skal til Xjump i Skovlunde, Danmarks største
trampolinpark. Når vi er færdige med at hoppe tager vi alle på Flammen og spiser. Vi glæder
os rigtig meget til at få denne oplevelse sammen. Kostafdelingen skal i år sige farvel til 9
elever og 13 elever fortsætter. Vi er i fuld gang med indskrivningen af elever til næste skoleår.
Praktiske informationer
Alle pakker deres værelser ned i løbet af den sidste uge. Det drejer sig både om de elever der
holder op og de der fortsætter efter ferien. Alle værelser skal males og rengøres i løbet af
ferien og de skal derfor tømmes helt. De elever der fortsætter til næste år har mulighed for at
have et par flyttekasser, med deres private ting stående her på skolen.
Kostafdelingen er lukket i sommerferien fra d. 23. juni og frem til tirsdag d. 8. august.
FOLKEREGISTER – vigtig besked
Hvis jeres barn har haft adresse i Esrum, så husk at det kun er jer, der kan flytte adressen
hjem eller til evt. ny bolig. For elever under 18 år, der flytter hjem, er det særlig vigtigt at få det
gjort før 1.7, så børneydelser for juli kvartal ikke mistes!

Nyt fra Gruppe 2 og bøgernes verden
Nyt fra bøgernes verden.
Som omtalt i tidligere nyhedsbrev, har skolen jo fået et helt bibliotek foræret af det projekt, der
hedder ”Læs for Livet”.
Vi har nu modtaget alle bøgerne, omkring 1000 bøger i alt, fordelt på skønlitteratur og
faglitteratur og engelsk litteratur, alt efter elevernes ønsker.
Den gamle biograf på kostafdelingen er nedlagt og sat i stand, og nye reoler er købt ind, både
hertil og til 2.sal.
Vi er endnu ikke kommet så langt, at alle bøgerne er sat på plads. Ting tager tid, når det skal
gøres ordentligt.
MEN vi har været i kasserne, og der læses på højtryk. Det store udvalg og hele
opmærksomheden omkring bøgerne, kombineret med vores årlige læselejr, har skabt en
kæmpestor læselyst. Vi har også været på besøg hos ”Læs for Livet” i København. Vi skulle
hjælpe med at sortere bøger i to kategorier: duer – duer ikke.
Projektet har fået omkring 82.000 bøger igennem bogkæden Bog & Ide i slutningen af april, og
de ville gerne have hjælp til en del af sorteringen. Vi havde et fantastisk besøg hos dem og
kvitterede ved at sortere ca. 10 kasser bøger.
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Herunder er en af de smukke piger i gang med at sortere hos ”Læs for Livet”.

Her er et par elever i gang med at sortere eller er faldet i staver med bøgerne

Efterfølgende fik eleverne lov at vælge 3 bøger hver til sig selv som tak for hjælpen. Men for
mange var det så svært at vælge, at flere gik hjem med op til 8 bøger. Det er altså noget andet
og bedre at eje bogen selv, det havde alle de voksne stor forståelse for.
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Der blev læst i toget på vej tilbage til Esrum.
12 elever fra både gruppe 2 & 3, har også været af sted på en vellykket og intens læselejr. Alle
disse aktiviteter tilsammen har givet et kæmpeløft til læsning og interesse for bøger generelt,
præcis som vi voksne havde håbet på og regnet med. Er man en dygtig læser, så har man
langt bedre mulighed for at klare sig godt i skolen og i livet senere hen, plus at læsning kan
give vidunderlige oplevelser.
Arbejdet slutter ikke med biblioteket, vi skal alle blive ved med at have fokus på læsning og
læseundervisning og på interessante og gode materialer, så de fremskridt, vi har opnået, kan
fortsætte i tiden fremover.
Hilsen Tina Christiansen, kontaktperson til ”Læs for Livet”.

Nyt fra Gruppe 3
Den sidste tid har været præget af læsningen af romanen ”Hest, hest, tiger, tiger” af Mette
Eike Neerlin, og det efterfølgende arbejde med teksten. Det har været godt at se, hvor gode
eleverne har været til at gennemskue motiver og temaer i romanen. For flere har det været en
sejr for første gang at læse en roman sammen med resten af klassen. I det hele taget har der
været arbejdet massivt med læsning på det sidste.
I gruppe 3 er alle blevet introduceret til programmet Into Words, der er genialt for dem, der i
det daglige har svært ved at følge med, når der skal skrives og læses. Specielt når der skal
skrives fungere programmet godt, også på flere sprog efter eget valg. I forbindelse med
læsningen af ”Hest, hest, tiger, tiger” benyttede vi skabelonen til en boganmeldelse, for at vise,
hvor stor en hjælp og støtte, der findes i programmet.
I historie er vi igennem et tilbageblik på Den kolde krig og Anden verdenskrig. Nu er eleverne i
gang med at lave fremlæggelser af emnet; De danske kolonier. Det kunne ikke blive
anderledes dette år, som markerer 100-året for salget af De Vest Indiske Øer. Vi tager en
slutspurgt de sidste uger inden sommerferien, hvor vi blander hårdt arbejde med fornøjelser.
Eleverne arbejder på at færdiggøre deres engangshæfter, pudse deres færdigheder af
samtidig med at vi nyder vejret og tager på et par ture. Og ture har gruppen fortjent. Eleverne
har udvist en flot arbejdsdisciplin og nysgerrighed for ny litteratur. Og så er det jo super, at
skolen har fået så godt et bibliotek.

Nyt fra Gruppe 4 (9. kl.)
Endelig er sommeren over os, solen skinner, og eleverne arbejder flittigt med de mundtlige
prøver.
De skriftlige prøver gik godt. Alle mødte frem og fik i alle fag afleveret deres opgaver med et
overvejende tilfredsstillende resultat til følge.
Jeg oplever en stor koncentration i forbindelse med repetitionen af genrerne i dansk:






Avis/Medier
Eventyr
Lyrik
Novelle
Reklame
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De mundtlige prøver er nu i fuld gang, og engelsk er allerede afholdt tirsdag den 6 juni, med
ganske flotte resultater for vores afgangselever.
Den mundtlige danskprøve afholdes 13. & 14. juni 2017 med følgende mødetidspunkter:
Tirsdag 13. juni 2017
Elev

Eksamensopgave trækkes

Eksamination

André

09.00

10.00

Lucas

09.30

10.30

Christian

10.00

11.00

Klara

10.30

11.30

Marhias

11.30

12.30

Frokost

12.00-12.30

Sille

12.00

13.00

Kira

12.30

13.30

Danskeksamen, onsdag 14. juni 2017

Elev

Eksamensopgave trækkes

Eksamination

Jonas

09.00

10.00

Camilla

09.30

10.30

Jasmin

10.00

11.00

Frokost

11.30-12.00

Julie

11.30

12.10

Christopher

11.50

12,30

Jakob

12.10

12.50

Sylvester

12.30

13.10

Zakarias

12.50

13.30

Julian

13.10

13.50

Emma

13.30

14.10
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Idrætseksamen afholdes den 19. & 20. Juni
Mandag, 19. juni 2017:
kl. 9.00-10.00: Jasmin, Sylvester og Emma
kl. 10.00-10.25 Jonas
Tirsdag, 20. juni 2017:
kl. 9.00-10.00: Kira, Camilla, Zakarias og Julian
kl. 10.00-10.45: Klara og Julie. Lukas hjælper
kl. 11.00-11.45: Jacob, Christopher og Christian
kl. 11.45-12.30: Sille, Mathias og Lukas
Såfremt I har spørgsmål eller jeg på anden måde kan være behjælpelig, er I altid velkommen
til at kontakte mig på 2893 8420 eller via mail: heen@esrumkostskole.dk
Undertegnede og klassens øvrige lærere ønsker elever og forældre en god sommer og takker
samtidig for samarbejdet i det forgangne skoleår.
Med venlig hilsen
Henrik

Nyt fra Gruppe 5 (10. kl.)
Nu er det blevet sommer og afgangsprøverne er i fuld gang. Det bliver spændende på fredag,
hvor vi afslutter mundtlig engelsk i 10. klasse. Jeg synes en del elever har arbejdet rimeligt
målrettet mod de mundtlige prøver og særligt deres engelsk synopser er nogen af de bedste,
jeg længe har modtaget. De sidste ord til klassen, vil jeg gemme til skoleafslutningen, som der
står mere om her i nyhedsbrevet.
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
Næste nyhedsbrev udsendes fredag den 18 august.
Rigtig god sommerferie til alle.

Mange solskinshilsner fra
Esrum Kost- & Friskole
Jesper Harrsen
Skoleleder
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