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Nyt fra administrationen
Kære forældre og andre interesserede
Godt nytår. Nu bliver dagene igen længere, men inden foråret kommer helt, skal vi nyde vinterens glæder,
holde bestyrelsesmøde, forældremøde for de store klasser med henblik på uddannelsesafklaring, på
skilejrskole og til sidst på vinterferie i uge 7.
Nyhedsbrevet denne gang er kun fra administrationen og kostafdelingen.
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 ansættelser
Vi har haft udskiftning i personalegruppen henover juleferien. Henrik valgte at sige sin stilling
op i november, og vi har i hans sted ansat Hanni Zimmer til at varetage undervisningen i
dansk og tysk i gruppe 4 & 5. Vi har desuden valgt at ansætte en ny pædagog Charlotte
Fisher på kostafdelingen, så vi nu er 6 faste pædagoger. Det giver bedre plads til at arbejde
helhedsorienteret med familiebehandling, som Lotte og Katja bruger en del tid på. Martin, som
har været fast weekendvagt, har også valgt at stoppe grundet sit andet arbejde, og vi har i
hans sted ansat to nye weekendvagter og vikarer, som hedder Eva og Jannik. De kommer
også begge til at have understøttende funktioner i skoletiden. Velkommen til det nye
personale.
Ny fra bestyrelsen
Vi holder bestyrelsesmøde den 23-1-18, hvor bestyrelsen skal godkende næste års budget. Vi skal
desuden have ny tilsynsførende med skoleafdelingen, som skal vælges på en generalforsamling. Den nye
tilsynsførende vil blive præsenteret på den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse følger.
Skilejrskole til Bad Gastein i uge 6
Dette års skilejrskole bliver igen i år til Bad Gastein i Østrig. Turen er arrangeret af Team Benski, og vi
skal bo på Hotel Schider, hvor vi boede på sidste år. Det er et dejligt sted, vi kender området og har
dermed nogle erfaringer, som vi kan drage nytte af fra sidste år. Vi mødes på skolen lørdag den 3. februar
kl. 12.15, og kommer hjem fredag den 9. februar ca. kl. 14.00. Vi skal køre i bus derned, som henter og
afleverer os på skolen. 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.
Der er sendt særskilt informationsbrev ud med pakkeliste om turen. Se mere om hotellet og området
https://www.tbski.dk/bad-gastein/hotel-schider og følg løbende med i turen på vores Facebookside.
https://www.facebook.com/Esrum-Kost-Friskole-402065003266416/?locale=da_DK
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Praktik gruppe 4 & 5 i uge 4.
9. & 10. klasse skal i praktik i januar nærmere bestemt i uge 4. I må meget gerne tale med
Jeres børn om uddannelsesønsker og planer, også inden forældremødet den 30. januar. Vi
hører også meget gerne fra Jer, hvis I kan være behjælpelige med, at finde en praktikplads til
Jeres barn. Kontakt da Jeres barns klasselærer.
Forældremøde for 9. og 10. klasse den 30. januar.
Som noget nyt, afholder vi i dette skoleår 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 afgangselever. Vores UU- vejleder vil deltage i mødet, og vil informere om de muligheder og
forpligtigelser I skal være opmærksomme på i forbindelse med Jeres børns uddannelsesvalg og
obligatoriske uddannelsestilmelding på optagelse.dk senest 1. marts 2018.
Mødet afholdes tirsdag den 30. januar fra kl. 18.30 til kl. 20.00. Der er fællespisning på kostafdelingen
samme dag inden mødet kl. 18.00, hvor både kost- og dagelevforældre er velkomne til at spise med, så
sæt allerede nu kryds i kalenderen til denne vigtige dag. Tilmelding til spisning er nødvendig.
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
Kostafdelingen ønsker alle elever og forældre godt nytår. Vi er kommet godt i gang med det nye år, og har
sagt velkommen til en ny kostelev Bianca og hendes familie. Der er to nye kostelever mere på vej, som
starter i løbet af den næste måned. Også velkommen til vores nye pædagog Charlotte, som startede efter
nytår. Den næste tid på kostafdelingen handler meget om 9. & 10. klasse, der skal i praktik i uge 4, og den
kommende skilejrskole i uge 6. Mangler Jeres barn skitøj til turen, så kontakt kostafdelingen som kan
hjælpe med at låne eller få købt det der mangler.

Hyggelig pigetur til Hillerød, hvor nødvendige ting blev købt: tusser mm og ukulele
Vinterhilsner fra
Esrum Kost- & Friskole
Jesper Harrsen
Skoleleder
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