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Nyt fra administrationen
Kære forældre og andre interesserede.
Nu falmer skoven trindt om land. Sommertiden er slut, dagene bliver kortere, og vi er gået ind i
november måned. Julen er lige om hjørnet, og dette er det næstsidste nyhedsbrev i dette
kalenderår.
Indledningsvis vil der i dette nyhedsbrev komme lidt korte nyheder fra administrationen og
kostafdelingen. Efterfølgende kan I læse mere om, hvad de enkelte grupper arbejder med i
den næste periode frem mod jul, 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 ☺
Forældremøde og fællesspisning tirsdag den 6.11.2018
Tirsdag den 6.11 er der forældresamtaler på skolen. Her vil I have mulighed for at møde alle
Jeres børns lærere til en snak om hvordan det går i skolen. Der er sendt særskilte oversigter
ud i fredags med tider om hvornår I har samtale.
Det er muligt for kostelevforældrene at spise med på skolen denne 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 20.11.2018
Den 20.11 er der bestyrelsesmøde hvor vi skal drøfte skolens situation og udvikling.
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.
Om uge 41 – Motionsugen
Mandag i uge 41 tog gruppe 4 & 5, på tur i
Dyrehaven for at se hjorte og lære lidt om
den skønne natur i området. Det var en
hyggelig og lærerig dag. Tirsdag var hele
skolen ”Til tops” på Havreholm Slot. Det var
en dag, hvor der blev overskredet grænser
og hygget på tværs af grupperne. Esrum sø
og skoven dannede rammen om
aktiviteterne onsdag. Vi var heldige med
vejret og alle havde en fantastisk dag med
aktiviteter som quiz, tovtrækning, cykling,
kanosejlads og ikke mindst hygge på tværs
af grupperne. Der blev også leveret en
lækker frokost. Der var badminton og fodbold i Helsinge Hallen på programmet torsdag.
Eleverne skulle møde ind igen om aftenen til det traditionsrige natløb, hvor de i hold dystede
mod hinanden. Fredag bød på lækker brunch og uddeling af præmier. Alt i alt en god uge,
hvor fokus var på at styrke de sociale relationer samtidig med, at eleverne fik bevæget sig og
lært noget.
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Terminsprøver i uge 48
Der er skriftlige terminsprøver i uge 48 fra den 26. til den 30. november. Eleverne vil komme til
prøve i dansk, engelsk og matematik. Mødetider til prøverne udsendes senere.
Julefest torsdag den 6.12
Husk der er Julekro og fest torsdag den 6. december. Der sendes en særskilt invitation ud til
denne traditionsrige dag i starten af december.
Årsplaner og årskalender til forældre
Husk i kan se årsplaner for de enkelte fag samt årskalenderen på skolens hjemmeside.
https://www.esrumkostskole.dk/aarsplaner2018_2019/
https://www.esrumkostskole.dk/wp-content/uploads/2018/10/Aarskalender_2018-2019.pdf

Nyt fra Kostafdelingen
På kostafdelingen kan vi sige velkommen til Elliasz. Han er startet på skolen i denne uge.
Det betyder at vi nu er 23 kostelever.
Vi har sagt farvel til Eva der har arbejdet på skolen i 29 år. Hun har heldigvis lovet at være
vikar ind imellem. Rikke startede i hendes stilling d. 1. oktober.
Eva har været vikar i denne uge og havde i den forbindelse 8 elever med en tur på Louisiana
for at se udstillingen om månen. Det var eleverne meget optaget af.
Personalet og eleverne er ved at lære hinanden godt at kende, og der er en rigtig god
stemning på kostafdelingen.
De nye elever er faldet godt til og begynder at danne relationer på kryds og tværs.
Aktiviteter
Mange af eleverne er kommet godt i gang med deres aktiviteter. Vi har næsten dagligt et hold
afsted til fitness. Der er ridning og svømning om tirsdagen, og vi har en gruppe der er startet
på parkour i Helsinge og et hold tager afsted til zumba om onsdagen.
Madhold
Eleverne på kostafdelingen skiftes til at hjælpe med at lave mad. Når vi om torsdagen holder
kostmøde, planlægger vi hvem der er på madholdet de kommende uger.
Eleverne melder sig til at tage en uge ad gangen. Der er
3 elever på holdet, og de har ca. en maduge hver 6. uge.
Torsdag er kødfri dag på skolen. Den seneste torsdag
havde vores kok Christian arrangeret en temaaften om
Afrika.
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Fællesspisning
I forbindelse med forældremøder og skolehjemsamtaler inviterer vi altid kosteleverne forældre
til fællesspisning. Det er meget hyggeligt. Vi sætter pris på at lære jer bedre at kende og
oplever det også som betydningsfuldt for eleverne, at forældrene ser deres skole og lidt
hverdag på kostafdelingen.
Juletraditioner
Sig nærmer tiden….
På kostafdelingen har vi flere hyggelige juletraditioner.
Hver morgen er der lodtrækning om dagens pakkekalender. Det er de elever der møder op til
morgenmaden der er med i lodtrækningen, så det kan godt betale sig at stå tidligt op i
december.
I løbet af december bliver der lavet pynt til vores juletræ, og der er også tid til at bage
julekager og lavet konfekt.
Vi arrangerer altid en juleafslutning for kostens elever og personale. Dagen starter med at
eleverne skriver 3 ønsker på en seddel. Eleverne trækker lod om hvem de skal købe gave til.
Hele kostafdelingen tager derefter til Hillerød og køber gaver. Bagefter spiser vi på restaurant.
Når vi er tilbage på kostafdelingen, får eleverne på skift gaver, og de forsøger at gætte hvem
der har købt gaven. Bagefter rafler vi om flere gaver. Det plejer at være en utrolig hyggelig
aften.

Nyt fra Gruppe 2
Kære elever og forældre i gruppe 2.
Vi har haft et meget aktivt efterår. Efter vores store jubilæumsfest skulle vi atter til at etablere
en dagligdag og nogle gode rutiner. Derefter havde vi en dejlig idrætsuge, og i ugen efter
ferien havde vi en hel dag med madlavning og hjemkundskab.
Idrætsugen kan man læse om andre steder i nyhedsbrevet. Vi har bare lyst til at skrive her, at
det var godt for os at se eleverne i nogle andre rammer end de sædvanlige. Vi var heldige
med vejret og havde i det hele taget en dejlig uge. De eneste klager, vi hørte, var at natløbet
ikke var uhyggeligt nok. Så vi foreslår, at man ikke har mobil med næste år 😊
Mens vi lavede alt muligt sport, så arbejdede
begge vores pedeller, Jonas og Flemming,
på at lave bedre akustik i vores klasse. Der
er nu blevet så fint og godt. Alt er malet, der
er kommet nye lamper og plader i loftet. Vi
har følt en umiddelbart god effekt. Der er
meget mere ro på, lyden ”lægger sig ned” i
lokalet, der er ikke noget, der runger og giver
genlyd. Eleverne har mærket ændringen og
dermed også selv ændret sig i retning af at
være mere rolige. Alle er glade.
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Undervisningen og samværet i gruppen er altid en balance mellem det faglige og det
sociale/trivslen. Det ene kan ikke fungere ordentligt uden det andet – og omvendt. Vi er ved at
få nogle gode, faste vaner ind i dagligdagen. Vi har bestemte tider til skønskrift (2 x 5 min. pr.
uge), afleveringsmatematik, tabeltræning, læsning, skriveøvelse mm. Om torsdagen har vi
emnedansk, som er mere mundtligt anlagt. Vi har fået lagt faste tider med Helle, sådan at alle
elever nu sidder 2 gange 30 minutter sammen med hende og en eller to andre elever. Her
arbejdes primært med læsning og læseforståelse.
Arbejdsklimaet bliver bedre for hver dag. Indimellem er der pauser med hyggeaktiviteter. Det
er nødvendigt for at børnene kan fungere i de faglige aktiviteter. Vi glæder os hver dag
sammen med ungerne over vores gode historier, så alle er motiveret for at komme igen dagen
efter og yde deres allerbedste.

I næste uge har vi skole-hjemsamtaler om
tirsdagen, både den 6-11 og den 13-11. Vi
har aftaler med en del af jer, resten bliver
ringet op, så tiderne kan blive afstemt. Lise
og Tina sidder sammen i klassen. I nogen
udstrækning vil Helle sidde i studiet og tale
med dem af jer, der er der på det tidspunkt.
Helle er også engageret i andre grupper og
kan derfor ikke være hos os hele tiden.

På tirsdag tager vi en lille tur til Hillerød. Vi skal købe ind til lidt kreative sysler her op mod jul.
December måned er jo ikke så lang, så vi skal i gang med julehyggen i slutningen af
november.
I det hele taget ser vi frem til nogle gode uger op til jul, og vi glæder os til at møde jer både til
samtalerne og til vores julefest.
Tysk i gruppe 2 og 3
Vi har været så heldige, at det ene tysk modul er flyttet til tirsdag morgen. Det er vi glade for,
for der er mere energi og så er det lettere at lære. Vi arbejder med ordforråd og har indtil nu
lært om det tyske skolesystem og en masse nye ord, der hører til skoleverdenen. Om
onsdagen arbejder vi mest med grammatik i Gut Gemacht. Fokus må være, at få eleverne til
at kaste sig ud i at tale mere tysk. Den eneste måde at blive bedre på, er som bekendt ved at
øve sig. I det kommende forløb er temaet computer og tegneserier.
Fysik
Den ældste del af gruppen har fysik og kemi på skemaet i år. Vi har taget hul på denne del af
science universet med at se på nogle af fysikkens grundbegreber f.eks. længde, masse,
temperatur og tid – hvad er begreberne og hvordan er de defineret! På nuværende tidspunkt
er vi i gang med tilstandsformer og arbejder med fast-, flydende- og luftig form, og hvad det er,
der sker i forskellige stoffer når tilstande forandres.
Mange hilsner fra Lise og Tina
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Nyt fra Gruppe 3
Efter en rigtig dejlig idrætsuge, der mundede ud i en efterårsferie med det smukkeste vejr, er
vi nu inde i det rigtige efterår med blæst, nedbør og tidlige mørke aftener. I gruppe 3 mærker vi
at vi nærmer os slutningen på 2018 ved, at der er noget der skal nås, inden vi hilser det nye år
velkommen.
Først og fremmest er der skolehjemsamtalerne som for gr.3’s vedkommende finder sted på
tirsdag. Vi skal sammen lave en handleplan for hver elev.
I midten af måneden skal alle grupperne læse den intermediale bog Nord. Det bliver en helt ny
måde at arbejde på, da vi skal arbejde til dels på tværs af grupperne, dels individuelt med de
tilhørende opgaver. Vi er spændte på, hvorledes eleverne kommer til at arbejde med stoffet,
om romanen fænger og om eleverne har noget af den baggrundsviden, der refereres til.
Vi er blevet en dreng mere i gruppe 3. Elliasz er lige startet. Velkommen til ham. Elliasz passer
fint ind i elevgruppen.
Elliasz bliver straks hevet med på en tur med gruppe 3. John og Helle tager til København på
onsdag. Nu er det blevet vores tur til at få sat lydabsorberende elementer op i
undervisningslokalet. Det betyder kolossalt for arbejdsmiljøet, at vi ikke bliver nødt til at hæve
stemmen for at kunne tale med hinanden. Alle glæder sig, da eleverne ved, hvad det har
betydet for de andre undervisningslokaler.
Dansk i gruppe 3
Vi har afsluttet forløbet med Romantikken og billedanalyse. Eleverne skulle fremlægge en
analyse af et selvvalgt maleri og det gik fint. Klassen har nu prøvet den digitale læseprøve og
diktat, så de kan lære at mestre disse discipliner godt og sikkert inden de skal til prøve i 9.
klasse.
Nu læser og analyserer vi nyere danske noveller, og eleverne har afleveret deres første
skriftlige debatindlæg til mig.
I uge 45 går vi, sammen med de andre grupper, i gang med at læse romanen NORD. I dette
forløb skal eleverne læse og arbejde med digital/intermedial litteratur, dvs. litteratur der
benyttet sig af blandt andet skrift, billede, lyd og interaktion. De skal møde den digitale grafiske
roman NORD, der er lavet af Camilla Hübbe og Rasmus Meisler. Den skal læses via en
computer eller tablet.
NORD handler om pigen Nord, der rejser ud for at finde sin mor, som er blevet bortført. På
rejsen viser det sig, at jorden er ved at gå under: Livets træ, Yggdrasil, er ved at dø. Nord må
kæmpe imod både ydre og indre dæmoner, men får også hjælp af de tre skæbnegudinder og
egerndrengen Ratatoskr. NORD er i høj grad inspireret af den nordiske mytologi.
Samfundsfag.
Vi arbejder med temaet kriminalitet. Eleverne tager godt fra og synes at emnet er interessant. I
forbindelse med teamet kommer jurist Steffen Rosenkjær og holder et foredrag for gruppe 3, 4
samt 5 om straf og straffeloven d. 12/11. Derfor blev alle tre grupper også undervist sammen
onsdag d. 31/10. Det var en rigtig god oplevelse, og vi glæder os til foredraget.
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Historie
Vi kæder undervisningen sammen med samfundsfag og arbejder med grundloven og nogle af
grundlovsændringerne gennem tiderne.
Science
Vi har startet året med at se ud i universet. Hvordan ser det ud i dag, hvordan startede det, og
hvor er vi på vej hen. Samtidigt kigger vi på det små i det store – og det store i det små. Det
spændende ligger i, at vi ser de samme strukturer uanset om vi kigger ud i himmelrummet,
eller om vi kigger indad i atomernes verden. Derefter har vi arbejdet med magnetisme og
energi som spændende og aktuelle emner.
Eleverne har også arbejdet med en geografiopgaver og har fremlag for hinanden. Vi evaluerer
forløbet i den kommende uge.
Engelsk
Gruppe 3 har arbejdet godt i engelsk. Vi arbejder med emnet Storbritannien. Eleverne har
oversat vanskelige ord og lavet sætninger. Eleverne har læst 5-7 sider pr. gang og efter hver
time arbejdet med grammatik. Vi forsætter med emnet Storbritannien i de kommende uger.

Nyt fra Gruppe 4 (9. kl.)
I gruppe 4 er der en god stemning eleverne taler pænt til hinanden og der er ro i timerne. De
fleste elever er gode til at aflevere skriftlige opgaver til tiden og alle elever er efterhånden
trygge under fremlæggelser. Der er praktik i uge 4 – derfor må i meget gerne hjælpe jeres
børn med at finde et praktiksted.
Matematik
Vi er kommet godt i gang med året og der arbejdes fint med matematikken på Gyldendals
internetplatform. Vi har arbejdet med funktioner, brøker og promiller og er nu i fuld gang med
uligheder.
Engelsk
Gruppe 4 har i den sidste uge fremlagt deres Power Point på engelsk. Alle elever er færdige
og har fremlagt nogle rigtig flotte Power Points. I næste uge arbejder vi videre med temaet
”The world around us” Eleverne får også nogle grammatikøvelser, de skal arbejde med.
Eleverne vil i den næste periode få en stil, der skal afleveres den 19. november.
Science
Vi arbejder tæt sammen i sciencefagene for at skabe en sammenhæng mellem geografi,
biologi, fysik og kemi. Vi har startet året med emner som himmel og jord og set sammenhæng
med vind og vejr - global warming, hvor vi var på en spændende ekskursion til København.
Nu er vi gået videre til næste emne i grundbogen og ser på energi.
Idræt
Vi spiller badminton i idræt de næste 3 uger.
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Nyt fra Gruppe 5 (10. kl.)
Gruppe 5 er glade for, at det er blevet hverdag. Klassen arbejder med eksamensforberedende
pensum og faglig fordybelse. I matematik og engelsk er klassen sammen med gruppe 4, så
der på den måde er lidt flere samarbejdsmuligheder, men pensum er ikke altid det samme for
de to grupper.
I uge 44 er gruppen i brobygning. Her har eleverne mulighed for at tilbringe 2 eller 3 dage på
den uddannelsesinstitution, som de regner med at skulle gå på efter 10. klasse. Vi har haft
elever på HF, STX og SOPU. Det er et godt tilbud, som kan hjælpe den enkelte med at blive
afklaret omkring deres fremtid og hvor de erfaringer eleverne får, kan indgå i deres OSO
opgave senere i skoleåret.
I dansk arbejder vi især med den nye skriftlige genre ”Modtagerettet kommunikation” og
”Læsning og sprogbrug”. Derudover har vi læst og analyseret et par noveller.
I forbindelse med Kim Larsens død, har vi sammen med gruppe 4 analyseret nogle af hans
kendte tekster, lært om hans liv og skullet skrive en mindeord om ham. Det stod ikke i
årsplanen, men det ville være en skam ikke at tage nogle og noget af den folkekære musikers
tekster og liv med.
Vi har skriftlige terminsprøver i uge 48 for dansk, engelsk og matematik, så eleverne ved, hvad
de kan vente sig til prøverne i maj.
I den kommende tid skal vi arbejde med noveller af forfatteren Naja Marie Aidt. Samtidig vil vi
på tværs af klasserne arbejde med hovedværket ”Nord” af Camilla Hübbe. Det er et helt nyt
multimodalt værk, som gerne skulle sætte gang i alle sanser. Det er i hvert fald en spændende
fortælling, som både foregår i Vikingetiden, nutiden og fremtiden og hvor temaet et
menneskenes overforbrug af jordens ressourcer.
Matematik
Vi arbejder med den lidt mere avancerede matematik, arbejdsmetoden er mere selvstændig
og vil i stigende grad rette sig imod en bredere forståelse af matematisk problemløsning.
Engelsk
Vi har i gruppe 5 gjort klar til fremlæggelser med Power Point. Alle elever skal fremlægge i
næste uge. Efter fremlæggelser fortsætter vi med temaet ”The world around us” Vi skal blandt
andet se på midtvejsvalget i USA. Eleverne kommer i næste uge til at arbejde med grammatik.
Eleverne får en stil der skal afleveres 19. november
Idræt
Vi spiller badminton i idræt de næste 3 uger.
Tysk i gruppe 4 og 5
Her arbejder vi især med af opbygge ordforråd ved at se film og læse tekster om Tyskland og
tysk kultur. Vi har også taget lidt hul på den skriftlige del. I den kommende periode skal vi
arbejde med tysk politik, lidt historie og om rollemodeller.
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Samfundsfag gruppe 4 & 5
Vi arbejder med temaet Kulturmøder. Her taler vi om integration, kulturforskelle osv. Det er et
emne der fanger eleverne. Sideløbende opfrisker vi temaet kriminalitet (fra sidste år). I den
forbindelse kommer jurist Steffen Rosenkjær og holder et foredrag for gruppe 3, 4 samt 5 om
straf og straffeloven d. 12/11. Derfor blev alle tre grupper også undervist sammen onsdag d.
31/10. Det var en rigtig god oplevelse og vil glæder os til foredraget.
Historie
Vi har haft et kort forløb om FN og rettigheder.

Mange efterårshilsner fra
Esrum Kost- & Friskole
Jesper Harrsen
Skoleleder

side 9 af 9

