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Nyt fra administrationen
Kære forældre og andre interesserede.
Velkommen tilbage fra sommerferie. Jeg håber I alle har nydt den tørre men fantastiske
sommer, vi har være begunstiget med i Danmark ☺.
Nu er hverdagen tilbage, og vi er i arbejdstøjet igen og specielt for vores afgangselever, bliver
dette år et vigtigt år med afgangsprøver og uddannelsesplanlægning.
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 den
næste periode frem mod jubilæumsfesten den 8. september, samt lidt om hvad den nærmeste
fremtid bringer.
Dette er det første nyhedsbrev i dette skoleår. Næste nyhedsbrev udkommer fredag den 5.
oktober.
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 ☺!
Skolestart
Det har været en god start på dette skoleår som allerede er 14 dage gammelt. Kosteleverne
har indtaget deres nyistandsatte værelser og de nye elever, der er startet både på
kostafdelingen og i skolen, er begyndt at falde til. Vi er ved dette års skolestart 23 kostelever
hvoraf 6 er nye og 20 dagelever hvoraf 5 er nye. Velkommen til alle gamle som nye elever og
forældre. Vi håber, I bliver glade for skolen og for det kommende skoleår.
Vi fik før og i sommerferien 2 opsigelser, således at både Eva Larsen fra kostafdelingen og
Eva Lassen fra skoleafdelingen stopper. Eva Lassen stoppede til sommerferiens begyndelse,
og Eva Larsen stopper efter 30 år på skolen med udgangen af august måned. Vi takker for
den lange og vedholdende indsats, og ønsker Eva en dejlig og frugtbar pension med nyt
indhold i livet. Vi kommer til at savne hende.
I deres sted har vi ansat nye folk. Eva Lassen erstattes af Lise Rasmussen, som starter 1.
september, og Eva Larsen erstattes af kostlærer Rikke Rasmussen. Desuden er Nicholai og
Thomas begge blevet ansat som pædagoger på kostafdelingen med støttefunktioner i
skoleafdelingen og faste weekendvagter, således at weekendteamet nu er en del af
dagligdagen også. Det glæder vi os meget til at se hvordan fungerer og håber, at det vil forøge
og højne kvaliteten af det pædagogiske arbejde i weekenderne.
Desuden er Jonas Colin, som tidligere har været ansat i en delt pedel/undervisningsstilling,
vendt tilbage til os som deltidspedel, således at han og Flemming nu deler pedelstillingen, og
at vi er bemandet på det område hver dag. Velkommen til alle nye personaler. Vi er glade for
at byde jer velkommen og håber på et frugtbart samarbejde med både personale, elever og
forældre ☺.
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 har vi udarbejdet et lille skrift, der fortæller skolens historie. Skriftet udkommer til
jubilæumsfesten lørdag den 8. september, hvor I er velkomne til at få et eksemplar med hjem.
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Denne dag er en obligatorisk skoledag for vores elever, og vi håber at se så mange af jer
forældre som muligt til denne festlige dag, hvor vi sammen med nye og gamle elever, forældre
og borgere i Esrum skal fejre skolen.
I anledning af jubilæet, tager vi i det kommende skoleår ikke på lejrskole til efteråret, men vi
afholder i øjeblikket emneuger på skolen, hvor eleverne sammen med vores dygtige lærere og
musikundervisere arbejder på at sætte en musical/teaterforestilling op. Desuden arbejdes der i
afgangsklasserne med avisgenren i undervisningen som optakt til jubilæet. Klassen laver en
lille avis og kontakter den lokale presse for at skabe opmærksomhed om begivenheden.
Forældremøde og fællesspisning tirsdag den 18.9.2018
Tirsdag den 18.9 kl. 19.00 – 21.00 er der forældremøde på skolen. Her vil I have mulighed for
at møde alle jeres børns lærere samlet, og de vil fortælle jer om, hvad det kommende skoleår
bringer både i forhold til undervisning og sociale aktiviteter.
Det er muligt for kostelevforældrene at spise aftensmad på skolen den dag mellem kl. 18.00
og 19.00. Vi håber at se så mange af jer som muligt. Det plejer at være rigtig hyggeligt. Husk
at give kontoret besked om hvor mange I kommer.
Bestyrelsesmøde 11.9.2018
Den 11.9 er der bestyrelsesmøde, hvor vi skal gennemgå regnskabet for 1.halvår af 2018.
Skolens økonomi ser sund ud og elevsøgningen har været positiv de seneste par år.
Vi konstituerede før sommerferien en ny bestyrelse, som sidder for de næste 2 år.
Er du interesseret i bestyrelsens arbejde, eller ønsker du selv på et tidspunkt at deltage i dette
arbejde, er du altid velkommen til at rette henvendelse på kontoret for yderligere oplysninger.
Motionsuge i 41 og overnatning for dagelever den 11.10.2018
I uge 41 afholder vi traditionen tro motionsuge på skolen. I denne uge er krop og bevægelse i fokus, og
eleverne skal lære en masse om kroppen og lave aktiviteter på tværs af grupperne i vores dejlige
naturomgivelser. Ugen slutter med natløb torsdag aften den 11.10. På denne dag er det mulig for vores
dagelever at overnatte sammen med kosteleverne på skolen. Der kommer mere om denne uge i det
kommende nyhedsbrev, men skriv allerede nu datoen i kalenderen.
Årsplaner og årskalender til forældre
Vil være tilgængelige på skolens hjemmeside inden det kommende forældremøde. I vil modtage en mail,
når det er lagt op.

Nyt fra Kostafdelingen
Vi har haft en rigtig god opstart på kostafdelingen efter ferien. Vi er så heldige, at en stor
gruppe på 17 elever fortsætter på skolen. Det er dejligt, at der er så stor en gruppe af ”gamle”
elever. De er rigtig gode til at videregive kulturen på kostafdelingen og tage godt imod de nye.
Det betyder, at de nye elever har fået en rigtig god opstart. Der er i alt flyttet 6 nye elever ind
på kostafdelingen. Vi vil gerne byde velkommen til Benjamin, Cecilie, Daniel, Fredi, Ivana og
Luna. Et stor velkommen til de nye forældre også.
Vi er også så heldige, at vi kan sige velkommen til nyt personale på kostafdelingen. Thomas
startede ved skolestart. Han er på kostafdelingen tirsdag, onsdag og hver 2. weekend.
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Nicholai starter 27. august og Rikke starter 1. september. Nicolaj skal både være på
kostafdelingen i hverdagene og også i weekenderne. Rikke kommer til at være både i skolen
og på kostafdelingen i weekenderne.
Stemningen på kostafdelingen er rigtig god. Eleverne hygger sig med hinanden på kryds og
tværs. Der er en rigtig hyggelig stemning til måltiderne, og når vi klokken 15 holder vores
møder, hvor vi planlægger dagen. En del af eleverne er startet på deres aktiviteter. Vi har
nogle der går til fitness, ridning og svømning. Der er også en gruppe på 3 elever, der er startet
på at tage knallertkørekort på ungdomsskolen i Græsted. I løbet af den kommende tid vælger
eleverne flere aktiviteter. Vi har planer om at starte et fodboldhold, et parkourhold og e-sport
på skolen.

Elever fra kostafdelingen til speedway

Kostelever til udstilling på Louisiana

Fællesspisning
Vi har på kostafdelingen startet en tradition med at invitere kostafdelingens forældre til
fællesspisning i forbindelse med forældremøderne på skolen. Det har været utrolig hyggeligt
og rart for os at få muligheden for at lære forældrene bedre at kende. Samtidigt er det en
mulighed for forældrene at få et større indblik i elevernes hverdag her på skolen. Vi håber
derfor, at mange af jer har mulighed for at komme og spise med inden forældremødet d. 18.
september. Vi spiser klokken 18, men I er meget velkomne i løbet af eftermiddagen.
Sommerskole
Kostafdelingens sommerskole gik i år til Portugal. Vi boede i Cascais en lille by 33 km fra
Lisabon. Cascais ligger ved havet. Det var rigtig dejligt, da det var temmelig varmt, mens vi var
der. Mange af vores aktiviteter foregik også ved og på havet.
Vi lagde ud med at prøve at SUP surfe. Standup Paddelbording er en art surfing, hvor man
står på et surfbræt og benytter en paddel til at drive sig frem. Vi havde nogle dygtige
instruktører, og det var en rigtig god oplevelse. Senere på ugen var vi ude at bølgesurfe. Det
var noget sværere, men også i denne disciplin havde vi nogle dygtige instruktører, der gjorde
det til en god oplevelse. Alle var utrolig ihærdige og det lykkedes flere at komme op at stå.
Vi havde en heldagstur med en dansk guide. På turen kom vi først til Kap Roca, som er det
vestligste punkt på det europæiske fastland. Herefter gik turen til Sintra, hvor vi besøgte
Palacio da Pena - et pallads der blev bygget i det 19. århundrede. Vi gik en tur i haven, som
var helt fantastik fascinerende. Et eventyrland med tårne, skulpturer og vindebroer. Vi sluttede
af med frokost i Sintra og en tur rundt i byen.
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Kap Roca

Klatring på sommerskolen

Området omkring Kap Roca var meget smukt og fascinerende. Her havde vi også en dag,
hvor vi klatrede på klipperne, selvfølgelig med klatreinstruktører. De samme instruktører tog os
også med på hiking i klippeområdet. Turen endte ved den skønneste strand, hvor vi kunne
bade. Dagen før vi skulle hjem, var vi i Lissabon. Vi var i shoppingcenteret Vasco de Gama og
gik rundt i de gamle kvarterer, hvor vi også sluttede dagen af med et restaurantbesøg.

Palacio da Pena

Palacio da Pena

Alt i alt en helt fantastisk sommerskole, fyldt med spændende oplevelser og meget motiverede
elever. Eleverne havde det rigtig godt sammen. De hyggede sig, når der ikke var program, og
vi var meget tilfredse med det Hostel, vi boede på. Der var ikke andre gæster end os, og
personalet var meget søde og hjælpsomme. Vores største udfordring var varmen, men det
klarede vi også. Alle drak rigeligt vand, og vi fik efter et par meget varme nætter installeret
aircondition på værelserne.
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Nyt fra Gruppe 2
Kære elever og forældre i gruppe 2.
Først og fremmest et stort velkommen til alle, både nye og gamle elever såvel som forældre.
Det er altid stormfuldt og følelsesladet at starte skole igen. Det kan være, man har savnet sine
kammerater længe, eller måske er man ny på skolen og nervøs. Måske er man heller ikke helt
færdig med at holde sommerferie, fordi det stadig er så dejligt varmt. Alt sammen noget, der
præger og medfører lidt uro. Vi har været i skole en uge og en dag, da dette skrives, og
præcis i dag oplevede vi lærere den første lille rutine hos eleverne, så det var rigtig dejligt, og
det går kun fremad herfra.
Flytning
Oven i alt dette er gruppe 2 og 3 flyttet ned i stueetagen. Det har betydet, at eleverne lige har
skulle vænne sig til de nye omgivelser og rammer, som skal prøves af: hvad kan vi, og hvad
må vi her osv. Desuden er der lidt mere ”færdsel” af andre elever og voksne, og det skal man
også lige vænne sig til. Men nu hjælper det på det, skønt for os alle. Der er ingen tvivl om, at
det på sigt bliver rigtig godt, men vi skal lige falde helt til i de nye omgivelser.
Kontakt
Jeg minder lige om at søge vores facebookgruppe: Esrum grp. 1-3. Her lægger vi somme tider
billeder op fra vores hverdag. Mine kontaktoplysninger: Telefon 21393119 – og send hellere
en sms for meget end for lidt, også gerne i løbet af weekenden. Så skal jeg nok ringe til jer,
lige så snart det passer i programmet.
Fagene
Fagligt er vi kommet godt i gang. I matematik har vi lagt ud med noget logik og talbehandling
for at provokere og træne vores hjerner. I engelsk føler vi os lidt frem med korte opgaver for at
blive bekendt med hinanden, så alle tør sige noget i gruppen. Og i dansk er vi i gang med at
skrive på stykket til jubilæet. Dem, der ikke er med her i denne proces, arbejder med
grammatik og læsning.

Elever laver research til teaterforestillingen på Klostret
Skemaet
Skemaet er ikke helt på plads endnu, der er stadig deletimer og specialundervisning at
placere, og vi venter på en ny lærer, Lise, som tiltræder 1.9. Der vil komme ændringer
løbende, men jeg vil prøve at huske at få det med i nyhedsbrevet hver gang.
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Skemaet ser sådan ud nu:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Tysk eller
læsetime

Matematik

Historie

Individuelt
arbejde /
lektietime

Dansk

Dansk

Matematik

Matematik

Dansk

Klassemøde

8.30
Aktivitet
Engelsk

Engelsk

10.30
Biologi

Weekendhygge
12.45
Valgfag

Geografi

Aktivitet
sammen med
gruppe 4

Valgfag

Tysk eller skak
og andre
brætspil

Valgfag

14.00
Valgfag

Dette var ordene for årets første nyhedsbrev. Vi ses meget snart til vores store fantastiske
jubilæum den 8.9. og kort derefter den 18.9. til forældremødet.
Mange stadig sommervarme hilsner fra Tina.

Nyt fra Gruppe 3
Gruppe 3 er ved at finde sig tilrette i vores nye klasselokale i den gamle krostue. Der er både
mere plads og flere udfoldelsesmuligheder, så det glæder vi os til at tage rigtigt i brug. Ved
starten af dette skoleår er der 15 elever i gruppen, og 5 af dem er nye både kost og dagelever.
Velkommen til Jer alle sammen og Jeres forældre. Vi glæder os til et nyt skoleår, hvor der
kommer til at være meget spændende undervisning, besøg til uddannelsesinstitutioner m.m.
Meget af undervisningen er frem mod jubilæet koncentreret omkring at skrive og øve den
scene, som gruppen har fået til opgave at fremføre til i musicalen, der skal opføres ved
jubilæet. Det bliver spændende, og eleverne tager aktivt del i denne tilblivelsesproces.
I det kommende vil der komme lidt ny fra faglærerne i de enkelte fag.
Dansk
I gruppe 3 står dansktimerne også i Jubilæets tegn. Vi skriver manuskript og beskriver
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sceneopbygning, kulisser og kostumer. Det var lidt svært at komme i gang, men nu er
handlingen ved at tage form.
Herefter skal vi også arbejde med billedanalyse, og dernæst læse det fælles hovedværk Nord.
Årsplanen er sendt til klassen og vil fremadrettet ligge på skolens hjemmeside.
Samfundsfag
Vi er kommet godt i gang med faget. Vi har gennemlæst årsplanen sammen og eleverne har
nu fået en ide om hvad faget handler om.
Tirsdag spillede vi et spil ” Hvem er jeg”, som handler om identitet. Det var en rigtig god
oplevelse.
Historie
Her er årsplanen også gennemgået. I perioden op til skolens jubilæum, vil vi koncentrere os
om Esrums og skolens historie.
Tysk
I år er der mange elever på tyskholdet for gruppe 2 og 3. De er alle relativt nye i faget, så vi
starter langsomt op med noget ordkendskab og lidt af den vigtigste grammatik.
Årsplanerne er sendt til eleverne og vil ligge på skolens hjemmeside.
Mange hilsner fra lærerne i gruppe 3

Nyt fra Gruppe 4 (9. kl.) & Gruppe 5 (10. kl.)
Gruppe 4 er kommet godt i gang med det nye skoleår.
Vi har benyttet sommerpausen til at flytte lidt rundt på klasserne, og gruppen er nu ved at falde
til på 2. sal hvor gruppe 2 og 3 holdt til tidligere. Det er fine lokaler der giver gode muligheder
både for klasseundervisning og for fordybende arbejde i mindre grupper i de tilstødende
grupperum men alligevel med god samling af eleverne.
I de naturfaglige emner arbejder vi hovedsageligt med Gyldendals undervisningsplatform og i
mindre omfang med traditionelle lærebøger. Årsplanerne tager udgangspunkt i onlineforløbene, således at eleverne både kan arbejde med det aktuelle stof, men de kan også
selvstændigt arbejde med tidligere forløb eller repetere emner, der kræver en yderligere
indsats. Gyldendals platforme er tilgængelige også hjemmefra ved hjælp af elevernes Unilogin.
Gruppe 5
Indtil videre består Gruppe 5 af fire elever. Jaidee og Sander som også gik på skolen sidste år
og vi har sagt velkommen til Daniel og Luna.
Skolestarten blev lidt hektisk, da vi på grund af de mange elever i Gruppe 2 og 3, har valgt at
bytte lokaler, så Gruppe 4 og 5 nu er på 1. salen. Det har givet rigtig meget ro til de store
elever, der jo skal til prøve til sommer.
I år fejrer Esrum Kost- & Friskole 30-års jubilæum, og det betyder, at der i år ikke er en
lejrskole, men i stedet arbejder hele skolen på en musical, der skal være en del af
festlighederne. Vi har dog besluttet, at afgangsklasserne også skal have almindelig
prøveforberedende skolegang, og de arbejder i perioden frem til jubilæet med avisen som
genre.
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Dansk gruppe 4 &5
Som nævnt så fylder jubilæet meget i undervisningen fra skolestart og frem til den 8.
september. Gruppe 4 & 5 arbejder sammen om at skrive et manuskript til et af skuespillets
akter. Det arbejde er startet rigtig godt, så det bliver helt sikkert meget seværdigt.
Derudover arbejder vi med de Journalistiske genrer, da de to grupper skal lave en avis om
jubilæet.
I næste forløb skal vi arbejde med billedanalyse og genopfriske de litterære perioder
Romantikken og Det moderne gennembrud. Vi satser på at afslutte forløbet med et besøg på
Statens Museum for Kunst for hele skolen. Senere på året skal alle grupper læse romanen
Nord, der er helt ny og er et multimodalt værk.
Årsplanen for dansk for begge grupper er sendt til alle elever og vil komme til at ligge på
skolens hjemmeside.
Samfundsfag gruppe 4
Vi har gennemlæst årsplanen sammen, og eleverne har nu fået en ide om hvad faget handler
om.
Da vi skal til Ejby bunkeren d. 1.10. bruger vi perioden til at blive klogere på de politiske
ideologier samt Den kolde krig. I Ejby bunkeren skal eleverne spille et rollespil om Den kolde
krig.
Historie gruppe 4
Her er årsplanen også gennemgået. I perioden op til skolens jubilæum vil vi koncentrere os
om Esrums og skolens historie.
Tysk
Holdet fra gruppe 4 og 5 består af 4 elever, hvoraf de fleste satser på at skulle til prøve til
næste sommer, så der arbejdes målrettet med forskellige temaer som Berlin, at være ung,
sport mm.

Mange sensommerhilsner fra
Esrum Kost- & Friskole
Jesper Harrsen
Skoleleder

"Blomsten dufter, for at brydes!
Frugten modnes, for at nydes!
- Lev og nyd! trara! trara!"
*
Ja, Øieblikket ene er det just,
Der med sit friske Grønt din Vandring smykker,
Thi nyd det, som den duftende August,
Der mellem Vaaren og din Vinter bygger
H.C. Andersen
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