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Nyt fra administrationen
Kære forældre og andre interesserede
Så er vi kommet godt i gang med det nye skoleår, og eleverne har vænnet sig hverdagen og til at gå i
skole igen.
Vi har været på lejrskole i Nordjylland på Mors i Limfjorden, som I vil kunne læse mere om under nyt fra
grupperne. Vi har haft årets første forældremøde, og vi nærmer os allerede efteråret og de koldere og
mørkere dage og dermed også den kommende efterårsferie.
Indledningsvis i dette nyhedsbrev, vil der komme lidt korte nyheder fra administrationen og kostafdelingen.
Bagefter kan I læse mere om hvad de enkelte grupper arbejder med for tiden, 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 
Ny bestyrelse
Vi har fået ny bestyrelsesformand, som de af jer der deltog i forældremødet, oplevede. Den
nye formand hedder Bjørn Strange, og han har arbejdet i friskoleverdenen i mange år.
Desuden er Mia Hesselberg Thomsen også blevet valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem. Hun
er ligeledes meget engageret i lille- & friskoleverdenen. Så velkommen til to nye kompetente
bestyrelsesmedlemmer. Vi håber på et frugtbart samarbejde. Resten af bestyrelsen er
uændret i sammensætningen.
Efterårsferie uge 42
Efterårsferien ligger i år fra fredag den 13-10 til søndag den 22-10. Kostafdelingen holder lukket både
weekenden før og efter. Eleverne møder ind på kostafdelingen efter ferien søndag den 22-10 mellem kl.
19.00 og 21.00.
Motionsuge og overnatning for dagelever
Traditionen tro har vi motionsuge i ugen op til efterårsferien. Her afholdes der motionsløb og
en heldags udflugt for hele skolen torsdag den 12-10 til Helsingehallerne hvor der dystes i
badminton. Til denne dag skal eleverne have idrætstøj og indendørssko med til formålet. De
øvrige dage planlægger grupperne selv deres undervisning aktiviteter.
Torsdag aften den 12-10 i denne uge, afvikler vi også vores sagnomspundne natløb mellem kl.
19.00 og 22.00. På denne aften har dageleverne mulighed for at overnatte på skolen, hvis de
tilmelder sig på skolens kontor senest mandag den 9-10.
Uddannelsesmesserne i uge 40
I oktober torsdag den 5, afholdes en uddannelsesmesse i Frederiksborgcenteret i Hillerød.
Alle elever i 8. - 9. og 10. klasse – gruppe 3,4 & 5 deltager i messen. Eleverne bliver hentet og
bragt i bus til og fra skolen. Eleverne møder og har fri til normal tid denne dag.
Forældre og andre interesserede er naturligvis også velkomne til at besøge messen, der
derfor også holder aftenåbent, så elever og forældre sammen kan få en uddybende snak med
de forskellige uddannelsessteder. Se mere på understående link:
http://uu-gribskov.dk/index.php/om-uu-gribskov/alle-ansatte/10-vejledning/40uddannelsesmesse.html
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Ferie og skolekalender for skoleåret 2017-18
I kan fortsat følge med i årets gang i kalenderen, som I kan finde til download på hjemmesiden.
http://www.esrumkostskole.dk/wp-content/uploads/2017/09/Aarskalender_2017-18.pdf

Nyt fra Kostafdelingen
På kostafdelingen kan vi sige velkommen til endnu 4 nye elever og deres forældre. Det
betyder at vi nu er 21 kostelever i alt hvoraf de 10 er drenge og de 11 piger og en
aldersspredning fra 12 til 17 år.
Aktiviteter
Eleverne på kostafdelingen skal have 3 aktiviteter om ugen. Det kan både være aktiviteter der
foregår her i huset eller ude af huset.
Størsteparten af eleverne har nu fået valgt hvilke aktiviteter de gerne vil gå til.
På skolen har vi som noget nyt i år startet et Yogahold op. Interessen har ikke været så stor
ind til nu, så derfor havde vi torsdag en event omkring yoga for alle kostelever.

Yoga i lejligheden
Vi tilbyder også et ugentligt cykelhold.
Vi har også valgt at flytte den musikundervisning, vi tilbyder kosteleverne om eftermiddagen
efter skole, til om torsdagen. Det har tidligere ligget om mandagen, men vi har rengøring på
kosten denne dag, og det har betydet, at mange valgte det fra. Nu håber vi, at mange flere vil
benytte sig af muligheden.
Hver aften er det også muligt at melde sig på lektiecafé.
Vi har som noget helt nyt 3 elever der i denne uge starter på ungdomsskolen, hvor de skal gå
til e-sport. Det bliver spændende.
Et par af drengene går til motocross et par gange om ugen.
Tirsdag har vi både et hold der tager til ridning og et svømmehold.
Der ud over har vi hver dag et hold af sted til Fitness Græsted eller Gilleleje.
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Teater
Vi tilbyder flere gange i løbet af året eleverne at komme ind og se teaterforestillinger.
I onsdags var en gruppe i Mungo Park for at se Teaterforestillingen Nationen. Her skal vi også
senere se forestillingen Kvinde kend din krop. Derudover har vi bestilt billet 2 forestillinger
baseret på SKAM serien på Aveny teateret.
Efterårsferien
Kostafdelingen er lukket i de to weekender der ligger i forbindelse med efterårsferien.

Nyt fra Gruppe 2
Kære elever og forældre i gruppe 2.
Siden sidste nyhedsbrev har vi været på lejrskole. Her var vi på Molermuseet og i Jesperhus
Blomsterpark og i Nykøbing Mors. Det var nogle gode oplevelser, og vi hørte på Molermuseet
nogle rigtig spændende historier fra verdens og livets opståen. I Jesperhus var det øs-pøs
regnvejr, som i virkelig voldsom regn, men der kan man heldigvis gå indenfor i tropehuse mm.
I Nykøbing havde vi en dejlig dag på havnen, men det var noget skuffende med de store
træskibe. De havde ikke sejl på, når de sejlede ind i havnen. Så ser det ikke ud af så meget.
Vi måtte heller ikke komme om bord, selv om det stod i reklamematerialet. Men det blev
alligevel en dejlig dag. De andre grupper stødte til os i løbet af dagen, så det blev en helt lille
fest i solskinnet.
Efter hjemkomsten forsøgte vi at sætte gang i arbejde med kortfilm og interviewteknik med
mobilen som medie. Men den bed gruppe 2 ikke rigtig på, så efter at have talt hele turen
igennem, gjorde vi arbejdet med ordsprog færdigt.
Nu skal vi i gang med et forløb om billedkunst og maleren Carl Henning Pedersen.
I historie arbejder vi med den tidlige kristne kirke, og besøget på klosteret i sidste uge var et
led i det emne.
I matematik er vi nået igennem plus og minus og har haft positionssystemet nogle gange. I
næste omgang går vi i gang med at gange. Vi øver jævnligt tabeller og spiller tabelstikbold.
Jeg skal på kursus onsdag, torsdag og fredag i næste uge, men vi aftaler selvfølgelig i
lærergruppen, hvordan mine timer skal dækkes, og hvad ungerne skal lave. Så ved I det, hvis
de kommer hjem og beklager sig over et eller andet, der ikke er som det plejer.
Den næste store begivenhed bliver vores idrætsuge i uge 41. Her laver gruppe 2 og 3
forskellige idrætsaktiviteter hele ugen og slutter af med vores traditionsrige natløb om
torsdagen. Herefter er dageleverne velkomne til at overnatte på skolen. Om fredagen spiser vi
brunch og uddeler præmier til vinderne. Vi plejer at være færdige omkring kl. 11 fredag og så
siger vi god efterårsferie til hinanden.
Efter efterårsferien holder vi skole-hjemsamtaler, og det får I nærmere besked om.
Indtil vi ses – så hav et rigtig dejligt efterår.
Hilsen Carsten og Tina.
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Nyt fra Gruppe 3
Gruppe 3 er en fryd at undervise, da de er rigtig interesseret og med på de planer deres
lærere lægger. Oven I det er de søde ved hinanden, og har taget super godt imod de sidste
nye i gruppen, Malte og Emma. Desværre nåede Emma ikke at være med på skolens lejrtur til
Mors.
Der var langt til Mors, men det klarede alle ungerne med bravur. Nogen gange bliver der
snakket ekstra hyggeligt eller grinet igennem, når man sidder sådan og ser landskabet suse
forbi. På Mors var vi den ene dag på Molermuseet og nåede næsten helt hjem, inden vi blev
indhentet af en kæmpe byge. 8 km i strid modvind. Flot klaret.
Næste dag tog vi på østerssafari i Limfjorden ved Ringsted gennem Skaldyrscentret. Flere
skaldyr klarede turen hjem til Esrum, hvor vi selv åbnede østerserne og interviewede hinanden
på kamera. Den helt store tur blev dog turen til Skagen. At stå ude på Grenen er utrolig
imponerende. Vejret viste sig fra den smukkeste side, så vi kombinerede en perlerække af
stop til og fra Grenen. Mere om det under Science og idræt.
Vel tilbage i Esrum arbejder vi med skriftlighed i dansk, og i matematik arbejder vi med
praktisk matematik. Det betyder dog ikke, at træningen med tabellerne er overstået. Repetition
er en god ting, når det gælder de basale færdigheder. Men kedeligt skal det nu heller ikke
blive, så vi holder motionsuge sammen med gr.1 og 2 op til efterårsferien. Vi slutter af med
hele skolen på natteløb traditionen tro.
Historie
I gruppe 3 arbejder vi med emnet Kriminalitet og straf.
Vi reflekterer over straf og hvem der bestemmer hvad osv.
Vi har gennemgået magtens tredeling og læst udvalgte paragraffer fra Grundloven.
Klassen arbejder rigtigt godt og stemningen er god.
Science og idræt
I gruppe 3 har vi i science arbejdet med istiden og istidens påvirkning af vores landskaber,
særligt omkring Mors. Gruppe 3 havde en fantastisk tur til Skagen, hvor vi så Råbjerg mile
som er en meget stor bunke sand der vandrer 17 meter om året mod øst. Vi så Grenen hvor
der lå en spættet sæl helt ude på spidsen og efter Holger Drachmanns grav besøgte eleverne
Skagen by. Til sidst, så vi den tilsandede kirke.

Sovende sæl på Skagen

Fossiljagt
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Holger Drachmanns grav

Vi skal i de næste uger kigge på livet i vandløb og hvordan dyreliv og planteliv er tilpasset livet
i det rindende vand. Der skal både læses om emnet, og rent praktisk er vi ude og undersøge
vandløb. Vi har kigget på vårfluelarver og hvordan de lever i vandet. I idræt i gruppe 3 har vi
cyklet lange ture 18 km. og spillet badminton – alle eleverne har deltaget aktivt de fleste gange
– vi fortsætter med de to aktiviteter nogen tid endnu.

Nyt fra Gruppe 4 (9. kl.)
Gruppe 4 havde en fantastisk lejrtur på Mors. Tirsdag var gruppe 4 i Thy nationalpark
og kigge på fugle, sæler, tyske bunkere samt hede og lynglandskaber – alt er relevant
for eleverne til den kommende science eksamen der starter til april. Onsdag var vi på
Molermuseet- det vat fantastisk at se alle de gamle fossiler der beviser at Danmark
engang var dækket af hav. Vi blev udstyret med hakker og fandt selv små fossiler af
fisk der ikke findes længere. Torsdag var eleverne på Dansk skaldyrcenter og derefter
på gåtur i Nykøbing Mors, hvor de blandt andet kom ud og sejle med en meget hurtig
gummibåd. Det var alt i alt en god Lejrskole med et fagligt højt indhold for gruppe 4.
Eleverne var søde, høflige og nysgerrige. I det hele taget rare at være på tur med.
Gruppe 4 har i science arbejdet meget med istid og forskellige landskaber omkring
Mors. I den næste tid vil vi arbejde med Økologi, forskellige typer kredsløb og
fotosyntesen.
Engelsk
I engelsk har vi arbejdet med emnet ”the world around us” Her har vi læst og talt om
USA og USA's historie, geografi og politiske system. Langt de fleste elever har fået
afleveret stil. Der har også været arbejdet med grammatik på forskellige niveauer. Vi
vil fortsat arbejde med emnet USA, og alle elever skal lave en opgave om USA, hvor
de selv vælger et emne inden for USA. Emnet er tværfagligt mellem engelsk og
geografi og skal fremlægges 11. oktober – der gives karakter.
Idræt
I idræt har vi cyklet på mountainbike flere gange. På dage med regnvejr har vi spillet
badminton i salen. Eleverne lærer hurtigt og får faktisk spillet nogle rigtig gode kampe.
Det er dejligt at se at alle eleverne deltager motiveret, da motion er vigtigt og idræt er
et eksamensfag.
Matematik
Vi har startet året hvor vi slap sidste skoleår og arbejder dels med konkrete
færdigheder og dels med opgaver i matematisk problemløsning. Vi har arbejdet med
beregning af rumfang af forskellige geometriske figurer og er netop ved at færdiggøre
en kursusrække i brøkregning.
Fysik
Fysiklokalet har gennemgået en mindre opfriskning så lokalet fremstår lyst og venligt
til det nye skoleår. Vi har startet året med at genopfriske sikkerhed og regler i
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“laboratoriet” og har gennemgået et par spændende emner om “Det sure, det salte og
det basiske” hvor vi bl.a. har arbejdet med ioner, saltkrystaller og kvælstoffets
kredsløb.
Dansk
Klassen arbejder stabilt med novellelæsning af ”9 forbrydelser.” Kriminoveller fra
Gyldendal.
Vi har nået at læse og analysere 4 noveller ud fra den fortællertekniske model:
Fortæller, fortalt tid, fortællertempo, miljø, sted, tid, tema og perspektiv.
I skriftlig dansk gennemgås konkrete grammatiske opgaver fra tidligere
eksamensopgaver.
Vi gennemgår således:
Rigtig form, fra nutid til datid, komma, ordklasser og ret en tekst.
Dette kræver også ordbogsopslag, som vi øver selvstændigt.
Eleverne har udarbejdet en skriftlig fremstilling med særligt udgangspunkt i orden og
lay-out.
Det var generelt set nogle tilfredsstillende opgaver, der blev afleveret. Dog skal der i
den nærmeste tid arbejdes særdeles konkret med tegnsætning og stavning.

Nyt fra Gruppe 5 (10. kl.)
Nu falmer skoven trindt om land og fuglestemmen daler
Nu storken flyver over strand han følge viltre svaler.
Med disse ord åbner Grundtvig døren ind til efteråret og de kortere dage.
Disse dage kan jo passende bruges til at fordybe sig i sit skolearbejde, også når man
har fri, f. eks. i weekenden.
Vi har en del fokus på klassens faglige niveau, og hvad man hidtil har brugt sin
skoletid på.
Altså ikke retorisk, men hvad har eleverne lavet i de tusindvis af timer, de allerede har
gået i skole?
Vi har nogle gode diskussioner, hvor hele klassen deltager. Dette skal også ses i lyset
af, at eleverne snart skal vælge deres respektive ungdomsuddannelser.
I forbindelse hermed besøger vi uddannelsesmessen i Fr. Borgcentret 5. oktober, hvor
vi afhentes kl. 10.20 og er retur på skolen kl. 13.00. Herefter er der normal skoledag.
I uge 44 udfoldes brobygningsforløbet. Eleverne har valgt sig ind på et selvstændigt
forløb.
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11.-15. september gik lejrskolen som bekendt til Nordjylland. Eleverne hyggede sig, og
vi besøgte bl.a. Thy-lejren. Det var en hyggelig og spændende tur.
Det er i det hele taget en god klasse at undervise, da der udvises velvilje og godt
humør.
Dansk
Vi arbejder med novellegenren, som de fleste i klassen mestrer. Vi skal dog lige friske
op på diverse fortælletekniske regler.
Klassen skriver en del stile, da denne disciplin til stadighed skal trænes for at udvides,
eftersom kravene til 10. klasse er væsentlig højere end til 9. klasse.
Vi arbejder selvstændigt med grammatisk arbejde, herunder kommaøvelser, da dette
er et ”hængeparti” for en del af eleverne.
Engelsk
Elevene er blevet bedre til at deltage aktivt i timerne. Eleverne har afleveret stil og det
ser faktisk rigtig godt ud. Der er i det hele taget er der en god arbejdsdisciplin i gruppe
5.
Vi er fortsat i gang med emnet "the world around us" hvor vi har arbejdet med jorden
globalt set lige fra rummet til klimaet på jorden. I næste uge skal vi læse digte om
racisme og tekster om teenagers and guns in America.
Matematik
I matematik har vi dels arbejdet med færdighedsregning på forskellige niveauer
ligesom vi har taget hul på at arbejde med regneark og de muligheder det giver i
forbindelse med matematisk problemløsning.

Sensommerhilsner fra
Esrum Kost- & Friskole
Jesper Harrsen
Skoleleder
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