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Nyt fra administrationen
Kære forældre og andre interesserede.
Så fik vi taget hul på et nyt år. Mørket er stadig over os, men vi kan så småt mærke, at vi er
begyndt bevæge os mod lysere tider.
Dette nyhedsbrev indeholder lidt korte nyheder fra administrationen samt informationsbrev og
pakkeliste til skilejrskolen i uge 6.
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 ☺
Skilejrskole i uge 6 fra lørdag den 2. til fredag den 8. februar
Igen i år skal vi til Bad Gastein i Østrig på skilejrskole i uge 6. Vi bliver hentet og afleveret i bus på skolen.
Nærmere mødetider kan ses i det vedhæftede informationsbrev, som også indeholder en pakkeliste til
turen. Det en god ide at tjekke op på jeres børns skiudstyr allerede nu. Måske mangler de noget, der skal
købes inden turen. Det kunne være handsker, skijakke eller bukser, briller, hue eller lign. Vores kostelever
har mulighed for at låne noget af udstyret af skolen, eller bruge nogle af deres tøjpenge til at købe udstyr
for. Vi skal bo samme sted som sidste år, så vi kender området og faciliteterne. I kan se mere om stedet
ved at følge understående link:
https://www.vinterly.dk/bad-gastein/hotel-schider
Vi holder ekstraordinært åbent på kostafdelingen fredag den 1. februar, så de af vores
kostelever, der har lange rejsetider hjem, har mulighed for at blive på skolen og tage direkte
på skilejrskole lørdag den 2. februar. Hvis jeres barn har behov for at benytte dette tilbud, så
kontakt Lotte på kostafdelingen eller kontoret og aftal nærmere.
Vinterferie fra fredag den 8.2 2019 til søndag den 17.2.2019
Vinterferien falder traditionen tro i uge 7. Det er i år fra den 8. til den 17.februar. Der er lukket i
begge weekender omkring denne ferie. Kostafdelingen åbner igen søndag den 17.2, og
eleverne kan møde tilbage på skolen mellem kl. 19 og 21 denne dag.
Parathedsvurdering og optagelse.dk for gruppe 3,4 & 5
Afgangseleverne blev før jul parathedsvurderet af deres lærere i optagelse.dk. Denne
vurdering er sket ud fra lærernes indstilling til UU-vejleder med baggrund i elevernes egne
ønsker til ungdomsuddannelser. Den endelige tilmelding til optagelse.dk for
afgangsklasseleverne er senest 1. marts 2019, som det også blev fortalt på det nyligt afholdte
forældremøde den 8. januar fra, hvor lærerne og skolens UU-vejleder informerede om
forskellige ting, I skal være opmærksomme på i forbindelse med den ungdomsuddannelse
jeres barn ønsker optagelse på. Hvis I ikke havde mulighed for at deltage på mødet, kan i
kontakte Jeres barns klasselærer, hvis der noget I er usikre på i denne proces.
Projektuge og OSO- opgaver i uge 2
Både gruppe 3,4 & 5 har i uge 2 arbejdet med projektopgaver. Eleverne skulle skrive en
opgave og aflevere et tilhørende produkt samt præstere en fremlæggelse. Nogle elever
arbejdede i grupper, mens andre løste opgaven individuelt. Stor set alle elever løste opgaven,
og der kom nogle fine produkter og fremlæggelser ud af det. Det var nyt for gruppe 3 at lave
projektopgave, men vi vurderede, at det var godt for dem at prøve denne form, som de jo
møder næste år, når de skal i afgangsklassen.
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Praktikuge i uge 4 gruppe 4 & 5
I den kommende uge 4 skal afgangsklasserne i praktik. Der skulle være fundet praktikpladser
til alle med enkelte undtagelser. Er i tvivl om aftalerne eller praktikkens forløb, så kontakt jeres
barns klasselærer.
I denne uge får eleverne mulighed for at prøve kræfter med den virkelige verden, når de skal
besøge forskellige virksomheder, som har med deres fremtidige erhvervsønsker at gøre.
Årsplaner og årskalender til forældre
Husk I kan forsat følge med i årsplaner for de enkelte fag samt skolens årskalender på skolens
hjemmeside.
https://www.esrumkostskole.dk/aarsplaner2018_2019/
https://www.esrumkostskole.dk/wp-content/uploads/2018/11/Aarskalender_2018-2019.pdf

SKITUR ØSTRIG 2019
Kære elever og forældre,
Hermed praktiske informationer i forbindelse med vores skitur til Bad Gastein i Østrig. Vi skal
bo på hotel Schider, hvor vi har været de sidste par år.
Til jer der ikke var med;
se følgende link. https://www.tbski.dk/bad-gastein/hotel-schider
• Turen foregår i uge 6. Vi tager af sted LØRDAG DEN 2. februar.
• Eleverne skal møde på skolen lørdag senest kl. 11.15. Bussen kører kl. 12.00
• Vi kommer hjem igen fredag den 8. februar ca. kl. 13.00, og herefter er der vinterferie
for alle.
• Alle skal huske en stor sund og god madpakke samt drikke til busturen.
(Se detaljeret pakkeliste på næste side)
• Eleverne får udleveret ski, støvler, stave og hjelm.
• I nødstilfælde kan vi træffes i Østrig på 29720645/26391091 (Jesper/Lisbeth)
Hver elev skal medbringe pas og blåt sygesikringsbevis – vi tegner de nødvendige
forsikringer, også m.h.t. hjemtransport
Vi håber på en rigtig god tur fyldt med masser af spændende udfordringer og positive
fællesskabsoplevelser.
Følg med på vores Facebook side, hvor vi vil vise nyt under skituren.
https://www.facebook.com/Esrum-Kost-Friskole-402065003266416/?fref=ts

Mange skihilsner fra
Personalet på Esrum Kost- og Friskole
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PAKKELISTE:
Pas og blå sygesikring
Hue / pandebånd
Solbriller /skibriller
Halstørklæde / halsedisser
1-2 sæt skiundertøj (fx lange underbukser + langærmet skiundertrøje / skipulli)
Undertøj
T-shirts (gerne langærmede)
Et par bukser udover dem, du rejser i (gerne jogging)
1 tyk sweater eller fleecetrøje
2-3 par skisokker
alm. strømper
Toiletsager (tandbørste / tandpasta /shampoo/solcreme/læbepomade
Medicin (afleveres til Charlotte fra kostafdelingen inden afrejse)
Skijakke og bukser
Vinterstøvler (dem rejser du i)
Lette indesko / sutsko
Skivanter (varme + vandtætte)
Andre ting:
Kortspil / spil til turen
Lille pude/tæppe til busturen
Lommepenge: Max 500 kr. pr elev (husk at veksle til EUR)
Lille rygsæk
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