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Nyt fra administrationen
Kære forældre og andre interesserede
Så nærmer vi os julen og dermed også solhverv og langsom tilbagevenden til lysere tider, men først skal
vi lige igennem julen og alle dens højtider, som vi naturligvis også har en del af på Esrum Kost- & Friskole.
Kostafdelingen holder juleafslutning. Vi skal klippe julepynt og holde fælles julefest, og vi skal sende alle
elever og personalet hjem på en velfortjent juleferie, men det kan i læse mere om på de kommende sider.
Indledningsvis vil der i dette nyhedsbrev, 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 
Juleklippedag den 1. december
Denne dag afholdes der juleklippedag i alle grupper på skolen. Der skal klippes guirlander og
julehjerter, laves dekorationer og pyntes op til jul. Vi slutter dagen af med risengrød og
saftevand, inden vi ønsker god weekend og skyder december i gang.
Juletræstænding 3. december
Denne dag tændes juletræet på gårdspladsen foran skolen. Det er muligt for elever og
forældre at deltage i begivenheden. Se mere på nedenstående link fra Esrum Borgerforening.
Vi medtager en lille hilsen fra foreningen i forbindelses med arrangementet.
Esrum Borgerforenings bestyrelse er taknemlig for, at vi i forbindelse med juletræstændingen
første søndag i advent kan komme inden døre på Esrum- Kost & Friskole for at varme
æbleskiver og gløgg/kakao til Esrums borgere og ønske hinanden glædelig Jul.
Se http://esrumborger.dk/juletraestaending-i-esrum-2017/ .
Julefest torsdag den 7.dec
Traditionen tro holder vi også i år julekro, hvor køkkenet byder på julemiddag og musikholdet spiller op til
dans, så kom og vær med til at byde julen velkommen i den gamle kro. Der er sendt særskilte invitationer
ud til denne aften på mail, men hvis ikke i har modtaget den, kan I henvende jer til kontoret.
Juleferie uge 15. dec. til 2. jan
Juleferien på Esrum ligger i år i dette tidsrum. Kostafdelingens elever møder tirsdag den 2.
januar mellem kl. 19.00 & 21.00. Første skoledag efter ferien er onsdag den 3. januar kl. 8.30.
Husk at lave aftaler om julen og eventuelle rejseplaner med skolen i god tid, da vi holder
skolen lukket mellem jul og nytår.
Ny fra bestyrelsen
Vi har holdt bestyrelsesmøde i november. Vi skal have ny tilsynsførende med skoleafdelingen, som skal
vælges på en generalforsamling. Vi arbejder på at finde en ny som vil blive præsenteret i det kommende
år. Der vil i den anledning blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling, men mere herom i næste
nyhedsbrev. Bestyrelsen ønsker alle elever og forældre en glædelig jul og et godt nytår.
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Skilejrskole til Bad Gastein i uge 6
Dette års skilejrskole bliver til Bad Gastein i Østrig, hvor vi også var sidste år. Igen i år er turen arrangeret
af Team Benski, og vi skal bo på det samme Gasthaus vi boede på sidste år. Det er dejligt vi kender
området og har nogle erfaringer vi kan drage nytte af fra sidste år. Vi tager af sted fra skolen lørdag den 3.
februar og kommer hjem fredag den 9. februar. Vi skal køre i bus derned som henter og afleverer os på
skolen. Nærmere tider følger i januar. Husk at tænke på at give jeres børn skitøj i julegaver. Kosteleverne
kan aftale med deres kontaktpædagog hvis der skal købes skitøj for deres tøjpenge. Det er også muligt for
kosteleverne at låne skitøj af skolen.
Terminsprøver afholdt i november
Der blev afholdt terminsprøver for 9. og 10. klasse på skolen i november. Det var en god
øvelse for afgangseleverne i hvad der venter dem til forårets afgangsprøver, og også en
øjenåbner for, at der skal arbejdes koncentreret i det kommende forårssemester med at nå at
lære det der mangler inden de afgørende prøver til sommer.
Praktik er flyttet til uge 4. i januar 2018
9 & 10 klasse skal i praktik i januar nærmere bestemt i uge 4. I må meget gerne tale med jeres
børn om uddannelses ønsker og planer. Vi hører også meget gerne fra Jer, hvis I kan være
behjælpelige med at finde en praktik plads til jeres barn.
Forældremøde for 9. og 10. klasse i januar
Som noget nyt afholder vi et forældremøde i januar for gruppe 4 og 5, som handler om
uddannelsesparathed og tilmelding til optagelse.dk i forhold til fremtidige uddannelsesplaner og ønsker for
vores elever i afgangsklasserne. Vores UU- vejleder vil deltage i mødet, og vil informere de muligheder og
forpligtigelser I skal være opmærksomme på i forbindelse med Jeres børns uddannelsesvalg og tilmelding
på optagelse.dk senest 1. marts.
Mødet afholdes tirsdag den 30. januar fra kl. 19.00 til kl. 21.00. Der er fællespisning på kostafdelingen
samme dag inden mødet, så sæt allerede nu kryds i kalenderen til denne vigtige dag.
Sygeprøver i december
Vi har enkelt elever der skal til sygeprøver i dansk, matematik her i december. Der er sendt information
om dage og mødetider ud til disse elever og deres forældre. Hvis der er spørgsmål skriv eller ring til
kontoret.
Læs for livet
Som nogen af Jer måske så i fjernsynet i den forgangne weekend, var nogle af vores elever i Godmorgen
Danmark i forbindelse med projektet læs for livet, som skolen har været så heldige at være en del af. Efter
vi modtog vores eget bibliotek, har eleverne været på besøg hos Læs for livet og været med til at pakke
og sende bøger til andre skoler og institutioner, som også får glæde af at modtage gratis bøger. Rachel
som selv har været på ungdomspension da hun var yngre, spurgte i den forbindelse om vores elever ville
være med i Godmorgen Danmark og fortælle om, hvad det har betydet for dem selv og deres læselyst, at
skolen har modtaget den store bogdonation, som vi har været så heldige at få. Se mere på:
http://www.laesforlivet.dk
Selve udsendelsen kan ses i Godmorgen Danmark fra lørdag den 25-11-2017.
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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
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået et par nye aktiviteter på programmet. De foregår på
Ungdomsskolen. Vi har igen i år elever der tager knallertkørekort på Karlsminde i Græsted.
For at få knallertkørekort skal elevere deltage i teoriundervisning og efterfølgende bestå
teoriprøven. Alle skal have deltaget i et 1. hjælps kursus, have køretimer og til sidst bestå
køreprøven. Vi har også en elev der går til e-sport på ungdomsskolen på Kanutskivej i
Helsinge.
Vi har købt to nye Playstation 4 og en del spil, som er sat op nede i lejligheden. Planen er at
der skal laves en turnering på kostafdelingen, det tæller som aktivitet at deltage i turneringen.

Gaming i lejligheden på de nye spillekonsoller

Aktivitetspoint.
Eleverne på kostafdelingen kan spare point sammen, hvis de passer deres tre aktiviteter om
ugen. Disse point kan bruges til lidt mere specielle oplevelser. Frederik var f.eks. med tre
drenge inde og se filmen Thor Ragnarok for en uge siden.
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Rengøring
Vi har besluttet at optimere indsatsen omkring rengøringen på elevernes værelser. Vi har
eksperimenteret med at flytte rengøringen til om torsdagen, men desværre uden den ønskede
effekt. Derfor er det nu flyttet tilbage til mandag eftermiddag, hvor der skal gøres rent mellem
15.30 og 16.00. Det er ikke muligt for eleverne at tage ud af huset før rengøringen på
værelserne er godkendt.
X-penge
Det har igennem flere år været muligt for kosteleverne at tjene ekstra lommepenge til vores
skilejrskole og sommerskole. Hvis eleverne om morgenen sørger for at rede deres seng, fjerne
tøj og andet fra gulvet, trække rullegardinet op og sørge for at radiatorerne står på 3 får de et
X. Hver kryds har en værdi på 5 kroner, man kan således tjene 1000 kr. i ekstra lommepenge
om året.
Teater
8 elever var på Aveny Teateret og se den 1.forestillingen SKAM. Det er en rigtig flot
forestilling, og vi glæder os meget til maj hvor vi skal se 2eren.

Elever fra Esrum møder skuespillere fra forestillingen SKAM
Onsdag d. 13. december skal de elever der er interesserede i Mungo Park og se forestillingen
Kvinde kend din krop.
Juletraditioner på kostafdelingen
Julen nærmer sig med hastige skridt, og det skal selvfølgelig også kunne mærkes på
kostafdelingen. Allerede på torsdag lægger Frederik hårdt ud med at lave vegetarisk julemenu.
Gennem hele december vil vi lave julehygge på kostafdelingen. Vi skal traditionen tro dekorere
julekugler til vores juletræ, støbe lys og bage julekager. Vi har besluttet at gentage succesen
med at lave en pakkekalender. Hver morgen vil alle de elever der kommer til morgenmad
trække lod om dagens pakke.
Torsdag d. 14. d
skole mødes vi i lejligheden. Her trække
. Eleverne køber en gave til
den de har trukket navn og ønsker på. Bagefter spiser vi på Halifax Burgerbar. Efter middagen
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tager vi tilb
pakke,
, hvem der har købt den. Aftenen sluttes af
med den traditionelle pakkeleg, hvor vi rafler om masser af gaver.

Der er lukket på kostafdelingen i juleferien. Eleverne tager hjem på juleferie fredag d. 15.
december klokken 12 og møder igen tirsdag d. 2. januar mellem 19 og 21.

Nyt fra Gruppe 2
Kære elever og forældre i gruppe 2.
Skole-hjemsamtalerne er ovre, og jeg har været på 2.del af mit kursus, og dermed er
november fløjet af sted og vi nærmer os julemåneden.
I den forløbne måned har vi færdiggjort emnet om billedkunst. Som altid, når det handler om
kunst, så var det meget med at tolke indhold, farver, former, linjer osv. Alle eleverne var rigtig
y
D
”
”
”
y ”
en fornøjelse at diskutere med dem.
Vi har trænet lidt grammatik og skriftlighed sideløbende. Der har været to skriftlige øvelser til
aflevering og daglige øvelser med grammatik.
I disse dage arbejder vi med temaet om børns rettigheder. Vi sætter fokus på
børnekonventionen i anledning af deres 28 års fødselsdag.
Der er også blevet divideret til den store guldmedalje. Flere af ungerne kan nu dividere 4cifrede tal med 2-cifret divisor. Det er rigtig flot. Næste emne er procent, som vi starter på i
denne uge.
I engelsk har vi arbejdet med cowboys og wild west. Vi mangler en enkelt aktivitet, og derefter
skal det handle om jul i engelsk-talende lande.
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Det går også rigtig godt med musikken. Vi øver og spiller efter behov og humør. Hvem ved?
Måske kommer der til at ligge et instrument eller to under et juletræ i år? Rygterne går i hvert
fald om, at der er indtil flere kommende musikere i vores gruppe.
December måned er lidt kort i år, da vi allerede går på juleferie den 15. december. Så der er
en del, vi skal nå på forholdsvis få dage. Vi skal selvfølgelig på en jule- hyggetur. Det bliver
nok Helsingør i år, fordi vi er blevet inviteret på varm kakao af Josefines mor, så det glæder vi
os til.
Allerede i næste uge starter vi på juleforberedelserne sammen med gruppe 1 og 3. Her
kommer de kreative evner i spil. Vi har endnu ikke bestemt hvilke daglige julefestligheder, vi
skal have. De sidste par år har vi haft pakkekalender, men det er ikke sikkert, at ungerne vil
J
”MUS”
y
Skolens store julefest er den 7.december. Der håber vi at se rigtig mange af jer, så kan vi
ønske god jul denne dag.
Mange julehilsner fra Carsten og Tina.

Nyt fra Gruppe 3
I gruppe 3 har vi været igennem næsten alle skolehjemsamtaler. Tak for gode møder. Der er
blevet evalueret arbejdsindsats, snakket standpunkt, trivsel og lavet planer for den nærmeste
fremtid. Vi er røget ud i lektier til alle, altså større skriftlige arbejde. Oven i det er der nogen,
der må lægge kræfter i skolearbejdet i det daglige, for at styrke især læsningen. Og hvorfor så
lige så meget turbo på? Jo, gruppen er nu klar til at bruge den fælles viden den har og kunne
samarbejde i det daglige. Det gør stærk og giver læringen en ekstra dimension.
Gruppe 3 er en gruppe med masser af energi. Det kan til tider være en opgave at få styret
denne energi i den rigtige retning, da gruppen svinger mellem at være ambitiøs med skolen og
så være interesseret i hinanden. Sådan er det at være teenager. Men efterhånden er der
V
’
y
læseteknikker. Der bliver arbejdet flittigt på læringsportaler. Alligevel er det ikke nu, man skal
være ligeglad med sit penalhus. Jeg ser flere elever, der ikke synes, det kan betale sig at have
sine egne ting (lineal, passer, viskelæder osv.), når man nu kan låne af andre.
Gruppen har lige afleveret deres første boganmeldelse, og jeg glæder mig til at læse dem. Der
bliver læst rigtig, rigtig meget i denne gruppe, både i timerne og i fritiden. Det er en fornøjelse.
Vi er så heldige at kunne sende halvdelen af gruppen til København til organi
”L
”
2
T
S
dagens hjælp med julebogspakker.
I matematik skal eleverne til at lægge sidste hånd på deres anden fulde problemregning. Der
kræves god orden her, men vi arbejder stadig på papir. Det bliver så sidste gang. Derfor er det
vigtigt, at man udover egen lommeregner også har en USB-nøgle. Så findes der altid en kopi
af det fremadskridende arbejde, uanset om der er netadgang, eller om man kan få fat i den pc,
der blev arbejdet på sidst.
I engelsk er der nogen, der skal varme sig selv op lige lovlig længe, når der skal tales engelsk
i timerne. Det arbejdes der på med et let men bestemt pres. Det er ikke alle der har lyst til at
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udstille sig, men det er jo vilkårene, når man er vokset op med et andet modersmål. Andre
elever taler engelsk som den almindeligste ting i verden. Hvor uretfærdigt kan det blive!
Historie: Gruppe 3 er godt i gang med et forløb om 1. og 2. verdenskrig. De næste uger skal
vi koncentrere os om de diktatorer der kom til magten i Europa i disse perioder.
Gruppe 3 science
Gruppe 3 har arbejdet med et udvalgt dyr, som de har skulle lave en grundig opgave om. I de
næste par uger skal eleverne fremlægge for hinanden i klassen. Alle eleverne er godt i gang
med en Power Point der næsten er færdig. Mange elever er lidt usikre på at fremlægge for
hinanden, men vi arbejder meget på at sikre en god og tryg stemning, så eleverne får mod til
at fremlægge.
På gensyn til julefesten,
Helle og Liselotte

Nyt fra Gruppe 4 (9. kl.)
Der er i gruppe 4 for det meste en god og rar stemning. Nogle elever har fået et wake up call
efter terminsprøven hvor, de opdagede hvor, travlt man har til en terminsprøve. De
standpunktskarakterer, der snart bliver udelt vil være en kombination af terminsprøve
resultaterne og deltagelsen i den daglige undervisning. I den næste tid vil vi i
udskolingsteamet vurdere elevernes uddannelsesparathed i samarbejde med skolens UU
vejleder. Bliver man erklæret uddannelsesparat og består prøverne til sommer, er man rimelig
sikker på optagelse på erhvervsskoler og gymnasier, men er man ikke uddannelsesparat eller
får for lave karakterer, risikerer man at skulle til optagelsesprøve. Det er i samarbejde med
UU-vejleder og baggrund i lærens anbefalinger, at eleverne udfylder deres uddannelsesplan.
Julen nærmer sig med hastige skridt og det er planen at vi efter jul skal have eleverne i praktik
i uge 4. Det er derfor meget vigtigt at alle eleverne både i 9. og 10. klasse selv gør deres
bedste for at finde et velegnet praktiksted. Det er måske med til at afklare eleven i forhold til,
om man er på rette spor med hensyn til uddannelse.
9. klassen skal i uge 2 lave det man kalder projektopgaven. Det er i år en opgave der kan
involvere alle fagene. Der gives karakter og udtalelse og opgaven skal fremlægges for
klassen.
Vi har haft besøg af en koordinator fra Center Gribskov, som er et modtage, - samt
opholdscenter for uledsagede flygtningebørn.
Klassen har derfor fået en grundig information og oplysning menneskeflugten gennem Europa,
antal flygtninge osv.
I januar og februar har vi planlagt to møder med nogle af børnene fra centret. Her er det
planen, at eleverne skal tale med hinanden på engelsk.
Engelsk
V
”
”
vi læser sammen. Emnerne er alt fra kærlighed, graviditeter blandt teenagers og forskellige
fortællinger fra primært USA.
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Science
I gruppe 4 skal vi arbejde med et tema om evolution frem til jul. Vi skal blandt andet en tur på
zoologisk museum i København. Vi skal også læse om emnet i grundbogen. På zoologisk
museum har vi en aftale med en forsker, der vil fortælle om evolutionen med brug af knogler
og udstoppede dyr.

Nyt fra Gruppe 5 (10. kl.)
Nu mærker man virkelig det mørke, men dog friske efterår og vinterens komme.
Mørkt, når vi møder og mørkt, når vi går hjem. Vi har fået opsat nye lamper, der giver et
særdeles godt lys i klassen.
Klassen hygger sig også ved at slukke lyset og sidde i stearinlysenes skær.
Terminsprøverne forløb godt. Alle mødte ind til alle fagene.
I dansk opnåede eleverne særdeles gode resultater.
Vi har arbejdet en del med det skriftlige udtryk indenfor modtagerrettet kommunikation.
Senest har klassen arbejdet med foldere i forbindelse med kommunal- og regionsvalget.
Grammatik og sprogbrug har vi øvet med tidligere 10. klasses afgangsprøver.
I den forbindelse kan jeg kun OPFORDRE til at jeres børn logger sig på Gyldendal dansk, hvor
der ligger mange relevante øvelser.
Engelsk
Vi arbejder med USA og har talt om hvordan USA aflytter telefoner, læser mails igennem
forskellige computerprogrammer for at modvirke terror. Vi har også arbejdet med forskellige
årsager til teenage udfordringer, hvor vi har talt om uddannelsesniveau for sorte og hvide
mennesker og, hvad det betyder i forhold til lige muligheder.
Kulturfag
Efter elevernes ønske bruger vi en periode på krigen i Afghanistan. Vi ser nogle korte
dokumentarfilm om nogle af de danske soldater, der skal med på sidste hold.
Vores samtale vil tage udgangspunkt i filmene.
OSO-opgave
I uge 2 skal eleverne i 10. klasse lave en OSO (obligatorisk selvvalgt opgave) – opgaven
handler om den enkeltes elev uddannelsesvej i fremtiden. OSO opgaven skal fremlægges for
klassen og skal være både med skriftlighed og et kreativt indslag. Der gives karakter og
udtalelse der kommer på eksamensbeviset.
Glædelig jul.
Hilsen
John, Helle, Henrik & Jørgen

Julehilsner fra
Esrum Kost- & Friskole
Jesper Harrsen
Skoleleder
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