Nyhedsbrev
uge 33 / 2017

Raftingtur på dette års sommerskole i Contamines i Frankrig
(Læs mere om turen under nyt fra kostafdelingen)
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Nyt fra administrationen
Kære forældre og andre interesserede
Velkommen tilbage fra sommerferie til et nyt og spændende skoleår på Esrum Kost- & Friskole. Vi håber i
har haft en rigtig god sommer med gode oplevelser, og at Jeres børn er klar til et ny skoleår. Imens vi har
været på ferie, har vi haft håndværkere, og skolen fremstår nu flot og klar til et nyt skoleår.
Vi har inden sommerferien sagt farvel til en del både kost- & dagelever, men farvel på Esrum betyder også
velkommen til en masse nye elever og forældre, som vi i dette nyhedsbrev vil rette en særlig velkomst til.
Vi håber I bliver glade for at I har valgt Esrum Kost- & Friskole, som den skole Jeres barn skal gå på.
Indledningsvis i dette nyhedsbrev vil der komme lidt korte nyheder fra administrationen og kostafdelingen.
Bagefter kan I læse mere om hvordan de enkelte grupper er kommet fra start i det nye skoleår, samt lidt
om hvad den nærmeste fremtid bringer.
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
God læselyst 
Forældremøde 29-8-17
Der er forældremøde denne dato fra kl.19.00 – 21.00. Her vil lærerne fortælle om det kommende skoleår
og om lejrskolen i uge 37. På denne dag er der også fællesspisning for kostelevforældrene fra kl. 17.30 til
19.00. Tilmelding til fællesspisning sker på telefon 48 39 09 50 eller via mail: kontor@esrumkostskole.dk
Lejrskole uge 37 - 11-9 til 15-9
Lejrskolen i september går til Nordjylland ved Mors, hvor vi skal bo på en koloni Salgerhøj, 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
Der er lavet en lavet et årshjul / skolekalender for det kommende skoleår, som I kan finde til download på
hjemmesiden. http://www.esrumkostskole.dk/wp-content/uploads/2017/08/Aarskalender_2017-2018.pdf

Nyt fra Kostafdelingen
På kostafdelingen starter vi skoleåret ud med 17 elever. 13 ”gamle” elever og vi har sagt
velkommen til 4 nye elever. Vi er nu 9 piger og 8 drenge og der er endnu en dreng på vej.
Der er blevet taget rigtig godt imod de nye elever. De er ved at falde til og vende sig til livet på
kostskolen.
Vi har ansat en ny kostlærer der hedder Christian. Han er meget interesseret i udelivs
aktiviteter og glæder sig til at få sat gang i det på kostafdelingen og i skolen. Christian er også
medicinansvarlig, så det er ham I skal kontakte vedrørende medicin.
Maria og Morten er begge stoppet på kostafdelingen, men vi håber at vi får mulighed for at
bruge Morten som vikar.
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Aktiviteter
Vi er så småt ved at starte aktiviteterne op. Der er en del elever med på det daglige fitness
hold og svømning er stadig meget populært. En del elever ønsker at starte på kampsport, så vi
undersøger mulighederne i de omkringliggende klubber. Ride holdet tager af sted tirsdag
eftermiddag.
Vi har ansat Carsten som bl.a. er musiklærer, så der er mange muligheder for
musikundervisning mandag eftermiddag. Marlene som arbejder i køkkenet er også
yogainstruktør og hun har et yogahold hver mandag.
Kostmøder
Vi holder et kostmøde hver torsdag eftermiddag. Her drøfter vi mange forskellige emner. Det
kan være forslag til aktiviteter, ønsker til indretningen på kostafdelingen eller gode ideer til
måltiderne på skolen. På det første kostmøde talte vi om nødvendigheden af at have nogle
regler når så mange mennesker skal bo under samme tag. Reglerne blev gennemgået, og vi
talte lidt om dagligdagen på en kostskole.
Teater
Onsdag var 8 kostelever med Eva i Mungo Park for at se forestillingen Opsang. En
musikkomedie om teenagere. Alle var meget begejstrede.
Sommerskole
Vi har I år været på sommerskole i Frankrig. Det var en utrolig spændende og meget hyggelig
tur.
I den første uge boede vi i en lille by der hedder Les Contamines i de franske Alper ved Mont
Blanc. Her prøvede vi mange forskellige aktiviteter Vi var bl.a. ude at klatre et par gange,
både i trætoppe og på bjergvæg. Vi havde en hyggelig vandretur hvor vi gik 18 km i bjergene.
Vi var også alle ude at river rafte. Det var utrolig sjovt. Vi kørte med et lille tog op på Mont
Blanc i 2500 km højde. En rigtig smuk tur.
De sidste 4 dage var vi i Paris hvor vi fik set Notre Dame og Sacre Coeur. Vi fik en rundvisning
på Louvre, hvor vi bl.a. så Mona Lisa. Vi var i Eiffeltårnet og sejlede på Seinen. Der var
selvfølgelig også mulighed for at shoppe i Paris.

Guidet rundvisning på Luvre

Eiffeltårnet
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Nyt fra Gruppe 2
Kære elever og forældre i gruppe 2 – velkommen til et nyt skoleår.
Vi siger goddag til en ny lærer i gruppen og to nye elever.
Vores nye kostlærer er Carsten, som er i klassen stort set alle timer. Carsten er uddannet
pædagog og er samtidig en dygtig musiker. Han underviser i musik i valgfagene og skal lave
en del musik sammen med vores gruppe. Vi planlægger dele af undervisningen og forskellige
aktiviteter sammen. Carsten vil også være med til forældremødet den 29. august, hvor i vil få
lejlighed til at hilse på ham.
Josefine og Valdemar er vores nye elever, vi er rigtig glade for, at I har fundet vores skole, og
vi håber, at I falder godt til. I de fem dage, hvor vi har været i skole indtil nu, ser det i hvert ud
til at, I allerede har fundet gode venner. Vi er nu 10 elever i gruppen.
Allerede fra 1.skoledag stod det klart, at en del af eleverne hen over ferien havde glemt lidt
om, hvordan man skal være i skolen. I forældre må meget gerne tale med jeres børn om dette.
Først og fremmest handler det om igen at vænne sig til at række fingeren op, og vente til man
får taleret. De var faktisk ret gode til det før ferien, så vi tænker, at det bare er en rutine, som
igen skal indarbejdes. Vi har også haft ganske lidt diskussion om telefonerne. Skolens regel
er, at de skal afleveres om morgenen til læreren, og det holder vi fast i, selv om det er lidt
svært for nogen af dem.
Vi skal nok få alle de gode ting frem i gruppen igen. Vi bliver ved med at tale om tingene både
i gruppen og med eleverne enkeltvis. Det er vigtigt for os at få fornemmelsen af samhørighed
og sammenhold så stærk som muligt. Derfor vil vi også tage på nogle ture i løbet af efteråret.
Undervisning på Øresundsakvariet og Frederiksborg Slot er allerede booket, og så skal vi jo
på lejrskole til Mors.
I matematik er vi startet på det basale om de fire regnearter, herunder daglig tabeltræning. Vi
skal arbejde med tierovergange, positionssystemet, decimaltal og at låne. Disse færdigheder
skal være på plads, for at man kan regne mere indviklede opgaver. Vi har også lettere
tekstopgaver og tænkeopgaver, og hver elev har deres egen matematikbog på deres niveau.
I engelsk er vi gået i gang med sproglege, så kan alle udfolde sig, og man må gerne fjolle og
lave sjov, sådan så ingen føler sig dum og uvidende. Vi læser lettere tekster om skoleliv og
ungdomsliv. Undervisningen skal først og fremmest fjerne angsten for sproget, som et par af
eleverne har, men også udvide ordforrådet, som er forudsætningen for at udtrykke sig.
I dansk skal vi arbejde dels med lejrskolen til Mors. Vi skal læse noget faglitteratur om geologi
om Mors og Fur. Som forfatterskab skal vi arbejde lidt med "Fiskerne" af Hans Kirk. Begge
dele sammen med gruppe 3. I vores egen gruppe skal vi arbejde med ordsprog og talemåder.
Her må I, forældre, gerne hjælpe ved at tale om det hjemme og evt. lave en lille samling med
familiens talemåder.

Drengene fra gruppe 2 til middelalderdage på Esrum Kloster
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Inden forældremødet den 29-8 vil årsplanerne blive lagt på hjemmesiden.
Vi har en lille Facebookgruppe : 2b Esrum kostskole 2013-14
Ansøg gerne om medlemsskab. På sigt ville vi gerne have en form for it-duks, som hver dag
skal skrive lidt om dagens arbejde, men det er ikke lige nu :)
Hvis I har noget, I vil tale om eller spørge om, så er det Tina, I skal henvende jer til. Mail er :
lerberg@live.dk og tlf. er 21393119. Hvis I vil have fat i mig om aftenen, så er det bedst at
ringe på fastnettlf. 47770919. I er altid velkomne til at ringe eller skrive, hellere en gang for
meget end for lidt.
Det var ganske kort information om vores opstart. Vi håber at se rigtig mange af jer til
forældremødet sidst på måneden.
Mange hilsner fra Carsten og Tina.

Nyt fra Gruppe 3
Sommeren er på hæld og i disse dage nydes sensommerdagene sammen i skolen, i de nye
grupper, på ture og på skolens tilbagevendende Strandiade. Tiden har en tendens til at gå
hurtigere end man husker den, og nu er vi allerede i gang med det nye skoleår. I gruppe 3
starter vi ud som en lille gruppe på 8, 4 drenge og 4 piger. 5 er ”gamle” elever som har taget
godt imod de nye elever med hjælpsomhed og nysgerrighed. De ”nye” er alle 3 kostelever,
hvilket gør det lidt lettere at finde sin gang på skolen. Vi nyder virkelig at starte ud med så lille
en gruppe, da der bliver ekstra tid til at gå i dybden med elevernes interesser. Skolens grupper
har en tendens til at vokse en smule hen over efteråret, så der nydes af den ”ekstra” tid der nu
er til alle.

Tovtrækning ved dette års strandiade
Dette skoleår starter vi ud med en fællestur for gr. 2 og 3 til Helsingør. Dels for at blive rystet
sammen og nå at besøge Kronborg, mens de udklædte Shakespearskuespillere går rundt i
slotsgården og på voldene. Dels for at se de skulpturer, der findes nede ved havnen. Der vil
blive en opfølgende skriftlig opgave for gruppe 3 på Havdrengen i forhold til Den Lille Havfrue
på Langelinje. På denne måde forsøger vi at have et fælles udgangspunkt for at skabe rum for
en dialog i klasserummet.
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Gruppen virker til at være meget spredt fagligt, men ved at bruge undervisningsforløb på
nettet, vil det altid være muligt at kunne udfordre sig selv lige der, hvor der er behov. Skolen
benytter blandt andet Gyldendals portal som eleverne logger sig på via Uni Login. Så at have
sin egen computer med i skolen er allerbedst, men ellers kan man benytte skolens.
For at gøre undervisningen mere målrettet og interessant i de naturvidenskabelige fag, har vi
anskaffet Gyldendals undervisningsplatform, som alle elever kan tilgå med deres Unilogin via
linket http://fysikportalen.gyldendal.dk .Portalen giver eleverne mulighed for at forberede sig
eller følge med under fravær, og den interaktive brugerflade er både spændende og lærerig. Vi
er netop startet op med en gennemgang af udstyr, forholdsregler og sikkerhedsprocedurer så
uheld og utilsigtede hændelser kan undgås.
Vi lærere i gruppen glæder os meget til dette nye år og håber på mange gode oplevelser og
mange gode stunder, hvor eleverne føler, at der igen blev lært noget nyt eller nogle
erkendelsesmæssige brikker faldt endeligt på plads.
Mvh.
Helle, John, Jørgen og Liselotte

Nyt fra Gruppe 4 (9. kl.)
I gruppe 4 er vi kommet godt i gang, og det tegner allerede til at blive et godt år og en god
årgang. Vi har 9 elever og alle virker meget motiverede på en god start her efter
sommerferien. Det virker også som en meget homogen gruppe elever. De taler pænt til
hinanden, og de er ikke bange for at deltage aktivt i timerne – det gælder også de nye elever.
Det der er mere tydeligt når man går i 9. klasse er, at det er året hvor de fleste fag bliver
afsluttet med en prøve. Det er derfor ekstra vigtigt at følge med allerede fra skoleårets start.
Det kan godt betale sig for eleverne at tage notater i løbet af året og gemme alle papirer i den
mappe de får udleveret. Alle de tekster der bliver læst og gennemgået, er nemlig tekster der
bliver opgivet til eksamen. Det bliver 3. år, hvor vi prøver den nye science prøveform
(fysik/kemi, biologi og geografi er lagt sammen til prøven) – det har vist sig at være en god
prøveform. Eleverne skal måske op i idræt til sommer. Det er derfor ekstra vigtig at eleverne
medbringer idrætstøj hver fredag hvor idrætsundervisningen ligger.
Lærerne i gruppe 4 er.
Dansk: Henrik
Samfundsfag og Historie: Helle
Matematik og fysik/kemi: Jørgen
Engelsk, idræt, biologi, og geografi: John
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Lidt om fagene i gruppe 4.
Science
Vi skal snart på lejrskole i en uge på Mors i Nordjylland ved Limfjorden. Derfor er biologi og
geografi primært præget af eleverne arbejder med Mors og Limfjorden både i forhold til
placering, Jordtyper, fossiler, istid og fugle og fiskeliv. Vi skal også tale om det nyligt
konstaterede iltsvind i Limfjorden. Eleverne skal vælge et af emnerne, og som evaluering af
forløbet skal de fremlægge en Power Point for klassen inden vi rejser 11. september.
Idræt
I idræt står den på Atletik, Mountainbike tur og måske et orienteringsløb inden lejrskolen.
Engelsk
Vi arbejder med 1. eksamens emne ” The World around us”. Vi er startet i deres grundbog
med at læse om USA – her arbejder eleverne med USA´s historie, geografi, præsidenter,
indfødte indianere osv. Eleverne vil skulle lave gramtikøvelser og aflevere stile i løbet af året.
Dansk
Klassen er startet op med en læseprøve for 7. klasse for at finde niveauet i gruppen.
Klassen har løst grammatikark indenfor området egennavne, hvilket de færdiggjorde hurtigt og
overbevisende.
Mundtlig dansk
Klassen har påbegyndt læsningen af Veninder, skrevet af Camilla Christensen.
De enkelte områder indenfor analysemodellen til novellen er gennemgået - dette kræver en
del øvelse.
Samfundsfag og historie
Vi arbejder med fagene samlet hver mandag. Vi er netop startet med at undersøge hvad en
kilde er, og om vi kan stole på den. På mandag går vi til Esrum Kloster for at finde og arbejde
med flere kilder. Vi veksler lidt mellem fagene, så undervisningen bliver varierende.
Matematik
Vi er kommet godt i gang med vores nye online undervisningssystem fra Gyldendal
( Matematik.gyldendal.dk). Desuden anvender vi som supplement Faktor 9 i undervisningen.
Det første emne er “Rumfang” hvor vi arbejder med forskellige geometriske figurer, rumfangs
beregninger samt tegning i Geo-Gebra både som plantegning og som 3D-modeller.
Fysik-Kemi
Også i fysiktimerne anvender vi Gyldendals undervisningsplatform som giver eleverne rig
lejlighed til at forberede sig inden vi går i gang med forsøg i fysiklokalet.
http://fysik-kemi.gyldendal.dk
Vi er netop startet op med en gennemgang af udstyr, forholdsregler og sikkerhedsprocedurer
så uheld og utilsigtede hændelser kan undgås.
Vi glæder os til at fortælle mere om året den 29. august til forældremødet.
Venlig hilsen
John Rønnenfelt
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Nyt fra Gruppe 5 (10. kl.)
Kære forældre i gruppe 5.
Eleverne er startet op i et dejligt stort og nymalet klasselokale.
Det inviterer til at blive brugt, hvilket vi så naturligvis straks er påbegyndt.
Klassen består af 7 drenge og 2 piger.
6 af disse elever har taget turen op fra 9. klasse til 10. klasse.
Vi gør meget ud af at fortælle, at 10. klasse er et frivilligt skoleår. På dette tidspunkt er der ej
længere skolepligt.
Eleverne kan dog få meget ud af undervisningsforløbene i 10. klasse.
De kan f. eks. Indhente en eventuelt forsømt faglighed fra tidligere år i de enkelte fag.
Herudover kan eleverne ind tænke deres ønsker for ungdomsuddannelserne og fremtidige
arbejdsliv.
Hvad vil de gerne uddannes som? - Det er et kardinalpunkt for 10. klasse!
Dansk
Vi er startet op med novellelæsning:
Mundtlig dansk: 9. forbrydelser- kriminoveller for unge.
Skriftlig dansk: Modtagerrettet kommunikation, skadesanmeldelse til forsikringsselskab.
Matematik
Også i 10. klasse arbejder vi med det nye undervisningssystem fra
Gyldendal. Matematik.gyldendal.dk hvor vi i første modul dykker ned i temaet “Statistik”, hvor
vi dels kigger på dataindsamling og behandling, og dels arbejder med at præsentere data
både i XL-regneark og Geo-Gebra.
Engelsk
Vi er gået i gang med emnet ”The world around us. Den første tekst hedder Thebedi and
Paulus – her taler vi om Sydafrika, umulig kærlighed, rasisme, og demokrati.
Kulturfag
I kulturfag vil vi arbejde med mange aktuelle emner. Eleverne vil opleve, at de har mulighed for
at være med til at sætte dagsordenen. Vi har lagt ud med emnet terror, vil bevæge os over
ideologier og videre med kommunalvalget.
Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Henrik på
heen@esrumkostskole.dk
Tlf. nr. 28 93 84 20
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 29. september.
Velkommen til et nyt skoleår 
Sensommerhilsner fra
Esrum Kost- & Friskole
Jesper Harrsen
Skoleleder
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