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Nyt fra administrationen
Kære forældre og andre interesserede
Fra forår til sommer på ingen tid. Sikke et fantastisk vejr vi er begunstiget med i denne tid.
Naturen eksploderer i farver og vitalitet. Nu er der kun en måned tilbage af skoleåret, og snart
begynder de mundtlige prøver for vores afgangselever, som har afholdt sidste officielle
skoledag. Den næste tid frem mod de mundtlige prøver er repetitionsfasen. Ellers summer den
gamle kro af liv og forventninger. Der er begyndt en del nye elever den seneste tid.
Velkommen til Jer og Jeres forældre. Vi er glade for at i har valgt os som skole. I denne uge
drager en del elever fra gruppe 2 & 3 på læselejrskole, mens resten tager på sheltertur ved
Esrum sø. Før vi får set os om, er skolelåret slut. Dette er det næstsidste nyhedsbrev i dette
skoleår. God læselyst ☺
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 i øjeblikket, samt lidt om hvad den
nærmeste fremtid bringer.
Har I spørgsmål eller brug for vejledning, 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 ☺
30 års jubilæum lørdag den 8. september
Esrum Kost- & Friskole fylder 30 år i august 2018. Skolen blev stiftet i august 1988, og har
gennem tiden udviklet sig meget, for at blive til den skole vi er i dag. I forbindelse med
Jubilæet, er vi ved at udarbejde et lille skrift, der fortæller skolens historie. Skriftet forventes at
udkomme til august i forbindelse med afholdelse af en stor jubilæumsfest. Datoen er flyttet fra
fredag den 24. august, som annonceret i sidste nyhedsbrev, til lørdag den 8. september. Vi
beklager forvirringen, og håber at se jer alle til denne store festdag, hvor også gamle elever og
andre relaterede til skolen vil blive inviteret. Der kommer en særskilt invitation til selve dagen
senere.
I anledning af jubilæet, tager vi i det kommende skoleår ikke på lejrskole til efteråret, men vi
afholder i stedet emneuger på skolen, hvor vi skal sætte en musical op og arbejde med
avisgenren i undervisningen som optakt til jubilæet. Det er planen, at vi vil sætte en lille
musical op sammen med eleverne, som selv skal optræde og spille musik sammen med vores
dygtige lærere og musikundervisere.
Bestyrelsesmøde den 12.6.
Den 12.6 afholdes der bestyrelsesmøde, hvor den nyvalgte bestyrelse, som beskrevet i sidste
nyhedsbrev, skal konstitueres. Vi ser frem til samarbejdet med den nye bestyrelse, som er
valgt for de kommende 2 år.
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at søge fondsmidler til genopførelsen af den gamle
teatersal, som har ligget ved siden af skolen, hvor boldbanen nu ligger.
Sommerfest den 28-6 / sommerferie / skolestart efter ferien
Sommerfesten ligger i år i sidste uge af juni, og I inviteres til sommerfest og dimissionsfest for
vores afgangselever torsdag den 28.6 kl. 18.00 til 21.00. Denne dag er også sidste skoledag
for alle vores elever, og kosteleverne må gerne tage med deres forældre hjem efter festen.
Alle værelser skal tømmes for personlige ejendele, da de skal renoveres i sommerferien. De
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elever, der skal fortsætte næste skoleår, har mulighed for at få opbevaret to flyttekasser på
skolen i ferien. Der er muligt for forældrene at komme og hjælpe med at pakke værelser ned
fra kl. 17.00.
Første skoledag efter ferien er tirsdag den 14-8. Kostafdelingen åbner mandag den 13.8 kl.
16.00.
Mundtlige afgangsprøver for 9. & 10. klasse
De skriftlige prøver er nu veloverstået, og der afholdes mundtlige afgangsprøver i løbet af juni
måned. De nøjagtige tider er sendt ud til forældrene på mail, og hver elev har også fået deres
tider med hjem. I kan også se dem længere nede i nyhedsbrevet under nyt for gruppe 4 & 5.
Ny lovgivning for databehandling og håndtering af personfølsomme oplysninger
Fredag den 25.5.2018 trådte der en ny lovgivning i kraft, der skal sikre at personfølsomme
data håndteres efter nogle bestemte retningslinjer. Det berører selvfølgelig også vores
procedurer for håndtering af personfølsomme på Esrum Kost- & Friskole, og I vil derfor ikke
fremadrettet modtage mails fra skolen som indeholder sådanne oplysninger. Det handler bl.a.
om statusrapporter og andre dokumenter, om fremadrettet vil blive sendt via e-boks.

Nyt fra Kostafdelingen
Vi mærker i øjeblikket en meget stor interesse for vores kostafdeling. Vi har mange
henvendelser fra elever, som ønsker at starte efter sommerferien. Enkelte elever starter op
her inden ferien. Det betyder, at vi siden sidst kan byde velkommen til to nye elever og deres
familier. Det drejer sig om Adrian og Alexander og på nuværende tidspunkt er der 22 elever på
kostafdelingen.
Sommerafslutning på kostafdelingen
Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. Vi skal i år sige farvel til tre kostelever. Det
drejer sig om Amdear, Jonas og Julian.
På sidste kostelevmøde kom eleverne med forskellige idéer til aktiviteter vi kan lave i
forbindelse med vores afslutning for kosteleverne. Vi er blevet enige om at tage i Tivoli i år.
Det gør vi torsdag d. 21. juni. Elever der ikke skal til afgangsprøve den dag får fri, så vi tidligt
kan komme i Tivoli. De elever, der er til afgangsprøve, møder os efterfølgende i Tivoli.
Sommerskole
Sommerskolen går i år til Portugal.
Vi flyver fra Kastrup lufthavn d. 30. juli kl. 12.20, så vi skal mødes i lufthavnen kl. 10.00.
Flynummeret er TP 757.
Vi lander igen i Kastrup d. 8. August kl. 22.50 Flynummer TP 257, hvor eleverne naturligvis
skal afhentes.
Vi skal bo i en by der hedder Cascais der ligger ved kysten 33 km uden for Lisabon.
Vi skal bo på Hostel F3, som vi har helt for os selv.
Det ligger lige ud til havet. Vi skal bl.a, surfe, tube, klatre og vandre. Byen ligger 33 km.
Udenfor Lisabon, så vi skal naturligvis også besøge Lisabon.
Med på turen i år kommer 18 elever samt Frederik, Charlotte, Katja og Lotte.
I vil lige inden sommerferien modtage et brev med flere praktiske oplysninger om turen.
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Nyt fra Gruppe 2
Kære elever og forældre i gruppe 2.
Vi går ind i den sidste slutspurt af skoleåret. 12 ud af 17 elever skal fortsætte over i gruppe 3
om lidt mere end 2 måneder. Det kan godt give lidt sved på panden.
Eleverne vil blive testet i stavning, læsning og matematik inden ferien. Vi bruger de
diagnostiske prøver, som viser, hvor der er faglige huller. Resultaterne danner et godt
udgangspunkt for de næste læreres planlægning og undervisning.
Den sidste måneds arbejde bliver meget fokuseret på individuelt arbejde og især
matematikken. Hvis de unge mennesker kommer hjem og beklager sig over, at vi pisker dem
lidt – så er det ganske rigtigt. Matematik er det sværeste fag i skolen, det er det bedste fag at
være dygtig til, og det er det fag, hvor der er de største huller. Det er også det fag, de fleste
elever kæmper meget med, og derfor må vi sætte alle sejl til for at lære så meget som muligt.
Det var fremtiden – men her er lidt om den periode, vi lige har haft:
Vi har jo haft helt fantastisk vejr, og alle de mange dejlige, små vandløb omkring vores skole
har trukket i drengene. Vi har haft nogle alvorlige snakke om, hvad man gør og ikke gør og må
og ikke må, og de fleste ved det godt. Desværre har børnehaven efterfølgende klaget over
drengene, og nu er der totalforbud mod overhovedet at forlade skolen uden en voksen. Det
gælder også de elever, som indtil nu har haft en ordning med at gå en lille tur som en pause.
Fra nu af må man kun gå rundt på skolens eget område, men det er heldigvis også pænt stort.
Heldigvis har vi flest gode oplevelser, bl.a. vores tur til Film-X, som I sikkert har hørt alt om.
Måske har I også fået lov at se de små film? Hver elev har fået en kode, så de kan downloade
deres egen film indtil 14 dage efter besøget. Filmen må ikke deles med nogen, da det er hele
gruppens film. Spørg efter at få lov at se den, og den kan stadig hentes, hvis man ikke har
gjort det endnu.

Hverdagen fungerer også godt efterhånden, selv om vi nu er oppe på 17 elever. De faste
punkter i dagens første modul er efterhånden velkendte og velkomne. Jo flere gode
arbejdsvaner vi har – jo bedre er det.
Vi knokler på den sidste periode og glæder os til at se jer alle sammen til vores store
sommerfest den 28.6.
Mange hilsner
fra Eva, Carsten og Tina.
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Nyt fra Gruppe 3
Gruppe 3 har det stadig med at formere sig. Vi har lige modtaget Celeste, men hun er
nærmest en af de gamle allerede, da Alexander Roed er kommet til siden, og mandag modtog
vi Adrian i gruppen. Han er lillebror til Sander i 9.klasse, så han har allerede været på skolen til
julefester med familien osv.
Velkommen til jer nye elever.
I matematik tyder alt på, at vi når årets pensum. Vi når igennem ”Faktor for 8.kl.” og arbejder
nu her i foråret med problemregning af den seriøse slags. Langt de fleste elever har nu lavet
deres egen skabelon til problemregning, som de skal tage med sig i 9.klasse. Orden er en
selvstændig disciplin i matematik, som vægter tungt, når der skal gives karakterer. Derfor er
det vigtigt at få rutinen på sin pc også i matematik. Stor ros til gruppen for at gå til opgaven
med krum hals.
I dansk arbejder vi lige nu med ”Blank” som ligger i slipstrømmen af den norske serie ”Skam”.
Det er herligt at stifte bekendtskab med et nordisk sprog på denne måde. Man opdager det
næsten ikke, så snart man har forstået hvad jente eller dritkul betyder. Jo, der findes en Skamordbog.
Vi har allerede læst en roman i dansk og nu kommer den næste, ”Lynkineser” af Jesper Wung
Sung. Det er en ny roman, så derfor er der ikke tidlige blevet undervist i den på skolen. Det
bliver spændende om den fænger. Her handler det ikke om en afgrænset periode i ens liv,
men om alt hvad man kan huske om sit liv, og få kan skrive så medrivende om ungdomslivet
som Jesper Wung Sung.
I engelsk arbejder vi på at få det skriftlige til at tage form. Vi er færdige med ”Alice’s
Adventures in Wonderland”. Et forløb der var temmelig udfordrende pga. de finurligheder
børnebogen indeholder. Godt vi have den som et tværfagligt forløb. Det var ikke alle, der fik
skrevet så meget. Til gengæld var der specielt 2 piger, der fik tegnet en utrolig flot tegneserie
med udgangspunkt i fortællingen. Den er blevet mangfoldiggjort. Også en dramatiker
åbenbarede sig. Disse evner kan måske komme skolen til gode til jubilæet næste skoleår.
Hvem ved?
Denne uge bliver anderledes, da der er 2 ture ud af huset. En flok drenge skal med Jannik og
John på tur ud i det grønne og sove i shelter. En anden gruppe tager på den faste Læselejr for
at give et intensivt læseløft til en mindre gruppe elever. Så det bliver under alle
omstændigheder også anderledes for den resterende gruppe tilbage på skolen. Ja, foråret er
en speciel tid.
Med varme forårshilsner, Liselotte
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Nyt fra Gruppe 4 (9. kl.) & 5 (10. kl.)
Kære forældre i gruppe 4 & 5
De skriftlige prøver er nu vel overstået og i år blev de afviklet i ”Salen”. Der var dejligt svalt,
men der var god plads og lokalet fungerede fint til formålet. De andre elever på skolen var
gode til at respektere, at der skulle være ro under prøverne.
Synopserne til dansk og engelsk er afleveret, og eleverne er nu ved at lægge sidste hånd på
dem til samfundsfag og science, som skal afleveres fredag 1/6-18. At synopsen er afleveret, er
dog ikke ensbetydende med, at der ikke skal arbejdes mere. Det er nu, at den grundige
forberedelse til de mundtlige eksaminer skal laves. Når der ikke er mundtlige prøver, vil der
være almindelig skolegang, hvor der er mulighed for fordybelse og for at få hjælp til
forberedelsen.
Planen for de mundtlige prøver ser sådan ud:
Onsdag den 6. juni – Tysk i 10. kl.
Onsdag den 13. juni – Dansk i 10. kl.
Torsdag den 14. juni – Dansk i 9. kl.
Onsdag den 20. juni – Matematik i 10. kl.
Torsdag den 21. juni – Samfundsfag i 9. kl.
Mandag den 25. juni – Science i 9. kl.
Mandag den 25. juni – Engelsk i 10. kl.
Tidsplanen for de enkelte prøver er sendt særskilt ud på mail, og alle elever har fået et
eksemplar. Det er vigtigt, at man møder velforberedt til prøverne. Synopsen, evt. tekst/produkt
og noter skal medbringes. Husk at være klar mindst 15 minutter før du skal til prøve.
Torsdag den 24. maj var sidste skoledag for Gr. 4 og Gr. 5. Dagen blev indledt med fælles
morgenbord, og derefter spillede lærere og elever fodbold. Det var en fantastisk kamp, hvor
der blev kæmpet for sejren i begge lejre! Men – vanen tro var det lærerne, der vandt med 3-2.
Tak for en velspillet og intens kamp. Efter kampen fandt den traditionelle vandkamp og
karamelkastning sted. De fleste nåede at blive våde, hvilket faktisk ikke var så ringe, da vejret
viste sig fra sig allerdejligste side. Dagen sluttede kl. 12.00 med lækre sandwichs og sodavand
til alle på skolen, før de store elever drog afsted til København.
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Mange forårshilsner fra
Esrum Kost- & Friskole
Jesper Harrsen
Skoleleder

Se, det summer af sol over engen,
honningbien vil fylde sin kurv,
og der pusles ved bordet og sengen
af den fattigste sisken og spurv:
og der jubles hele dagen,
men mod kvælden bli'r alting så tyst,
våren synger sin sang, det er sagen,
og mit hjerte bli'r voks i mit bryst.
Tekst: Holger Drachmann Melodi: Stephen C. Foster.
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