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Nyt fra administrationen
Kære forældre og andre interesserede.
Så er vi kommet godt i gang med et nyt og spændende skoleår. Vi har været på lejrskole på Bornholm,
hvor eleverne blev rystet godt sammen gennem de fælles aktiviteter, de lavede på lejrskolen. Mange af de
nye elever færdes allerede hjemmevant på skolen og i de sociale fælleskaber sammen med de andre
elever, og der er generelt en god stemning og et godt sammenhold og kammeratskab blandt eleverne. De
nye lærere er også ved at finde sig tilrette i undervisningen, og eleverne har taget godt mod dem, så det
har været en god start på det nye skoleår. Nu går vi mod koldere og mørkere tider igen, og en
efterårsferie er lige om hjørnet.
Men indtil da, vil der indledningsvis i dette nyhedsbrev komme kort nyt fra administrationen og
kostafdelingen. Bagefter kan I læse mere om, hvad de enkelte grupper arbejder med for tiden, samt lidt
om hvad den nærmeste fremtid bringer.
Dette er det andet af 9 nyhedsbreve i dette skoleår. Nyhedsbrevene indeholder vigtige informationer om
livet på skolen, møder og ting I skal være opmærksomme på i løbet af året, så det er vigtig man læser
dem og følger med.
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 ☺
Motionsuge i uge 41
Traditionen tro afholder vi igen i år motionsuge i uge 41. I år er det lidt anderledes fordi afgangsklasserne
tager på en miniekskursion til Danfoss Universe fra den 7.10-9.10, hvor de skal udforske
naturvidenskabens verden. I vil modtage et særskilt informationsbrev om denne tur fra gruppens lærere
med information om rejsetider og datoer. Se mere på understående link:
https://universe.dk/?gclid=EAIaIQobChMIhu2cvIDp5AIVDhsYCh1krQm1EAAYASAAEgIrB_D_BwE
Resten af skolen laver forskellige aktiviteter på og omkring skolen, som vi plejer, og vi afholder vanen tro
natløb torsdag den 10.10 fra kl. 19.00-22.00. På denne dag og aften har vore dagelever mulighed for at
overnatte på skolen, hvis de tilmelder sig senest mandag den 7.10, så vi ved hvor mange lærere, der skal
være på skolen om aftenen. Fredag den 11.10 er der fælles brunch og præmieoverrækkelse fra kl 9.0011.00, hvor vi ønsker eleverne god efterårsferie
Der er forældresamtaler og fællesspisning tirsdag i uge 43 & 44
Skolen og de enkelte grupper holder forældresamtaler i disse uger. Lærerne sender særskilte indkaldelser
ud med mødetider. Kostelevforældrene har mulighed for at spise på skolen fra kl. 18.00 til kl. 19.00 inden
samtalerne, hvis de tilmelder sig på kontoret senest mandag den 7.10.
Lejrskole i uge 37
Skolens fælles lejrskole foregik i år på Bornholm. Det var en rigtig god lejrskole og et glædeligt gensyn
med øen og den gamle koloni, hvor vi har været før. I kan læse mere om lejrskolen, og de aktiviteter vi
lavede under de enkelte grupper. Vi håber I fulgte med i turen på vores Facebookgruppe, ellers er det
stadig muligt at få et tilbageblik via dette link:
https://www.facebook.com/Esrum-Kost-Friskole-402065003266416/
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Årsplaner og årskalender til forældre
Nu er lærernes årsplaner tilgængelige på skolens hjemmeside, og I kan følge med i hvad jeres børn laver i
skolen i de enkelte fag. Under sidste nyt på forsiden finder i desuden skolens årskalender, hvorfra I kan
notere jeg skoleårets mærkedage.
https://www.esrumkostskole.dk/aarsplaner2019-2020/

Nyt fra Kostafdelingen
På Esrum Kost-& Friskole har vi mange gode gamle traditioner. Den næste er det årlige natløb
som ligger i forbindelse med idrætsugen, og det giver os anledning til at beskrive dem alle.
Natløb
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 fra kl. 19.00 - 22.00. På
denne dag er det muligt for vores dagelever at overnatte sammen med kosteleverne på
skolen. Fredag er der præmieoverrækkelse og brunch fra kl. 9.00-11.00 inden vi ønsker
hinanden god ferie.
Gallafest
En gang om året holder vi Gallafest. I år bliver det d. 21. november. Det er eleverne der
forbereder festen. De nedsætter et udvalg, der bestemmer et tema for festen. De står for op
pyntning, borddækning, tilrettelægger menuen og arrangerer forskellige nomineringer under
festen.
Festen starter med den obligatoriske fotografering på den røde løber. Eleverne bliver budt
velkommen af festudvalget. Der serveres en velkomstdrink uden alkohol umiddelbart inden
middagen. Denne dag er det skolens personale, der serverer for eleverne.
Efter middagen er der diskotek i lejligheden på kostafdelingen. Festen slutter kl. 22. De
dagelever der ønsker at overnatte på skolen, er meget velkomne til det.
Juletraditioner på kostafdelingen
På kostafdelingen laver vi naturligvis julehygge i hele december måned. Vi laver
juledekorationer, pynter juletræ og bager julekager. December betyder naturligvis også̊
pakkekalender. Hver morgen bliver der trukket lod om dagens pakke blandt de elever, der er
mødt op til morgenmad. Tirsdag d. 10. december tager kostafdelingen til Hillerød for at købe
julegaver til hinanden. Bagefter tager vi alle ud og spiser sammen. Når vi er retur på
kostafdelingen, samles vi alle i lejligheden, hvor julegaverne bliver pakket op på skift. Eleverne
skal forsøge at gætte, hvem der har købt deres gave. Vi slutter aftenen af med den helt store
pakkeleg.
Kostskoletræf
Én gang om året deltager alle skolens kostelever i kostskoletræffet. Vi mødes med 7 andre
kostskoler i Danmark og dyster i forskellige discipliner både fredag og lørdag. Fredag aften er
der fest med underholdning og diskotek. I år er det fra fredag den 24. april til lørdag d. 25 april.
Fodboldkamp mod tidligere elever
Traditionen tro afholdt vi i slutningen af maj en årlig fodboldkamp, hvor vi inviterede tidligere
elever til at dyste mod de nuværende elever. Efter kampen spiste vi alle sammen. Det er en
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utrolig hyggelig eftermiddag og aften, med mange gæster fra forskellige årgange og tidligere
ansatte som også møder op.
Sommerafslutning på kostafdelingen.
Når sommerferien nærmer sig, betyder det jo desværre også̊, at vi skal sige farvel til en del af
vores kostelever, som alle skal starte på nye ungdomsuddannelser.
Det markerer vi ved, at vi holder afslutning på kostafdelingen. Eleverne bliver enige om en
fælleaktivitet vi laver. Vi har bl.a. været ude og køre gokart, i x-jump og spillet lasergame.
Bagefter spiser vi alle sammen på en restaurant.
Sommerskole
Hvert år afholder vi en sommerskole for de elever, der har gået på skolen i det indeværende
år, og som skal fortsætte næste skoleår. Sommerskolen afholdes 10 dage i slutningen af
sommerferien. Eleverne er med i planlægningen. Vi drøfter hvilke aktiviteter, vi syntes der
kunne være spændende, og indhenter forskellige tilbud og vælger det bedste ud fra økonomi,
ønsker og behov. Vi har bl.a. været i Frankrig ved Mont Blanc og Paris. Vi har været i Portugal
hvor vi boede i byen Cascais nær Lisabon. I år var vi i Italien, hvor vi boede i en lille by i
Alperne.

Nyt fra Gruppe 2
Kære elever og forældre.
Så skriver vi uge 2 efter lejrskolen, og det var en virkelig god tur for gruppe 2. Der er en rigtig
god stemning i gruppen, og det er tydeligt, at lejrskolen har gjort noget rigtig godt for det
sociale liv i gruppen. Eleverne kender hinanden på en helt anden måde nu, og mange har fået
venner blandt de ældre elever. Hele gruppen har fået meget ros fra lærerne. De var søde og
nysgerrige og villige til at deltage i udflugter og aktiviteter. Selvfølgelig var der små kriser
undervejs, men det hører med, og de blev løst. Det er med til at udvikle eleverne og styrke
selvtilliden. Vi har en meget positiv stemning, og det vil vi selvfølgelig udnytte fagligt.
Først og fremmest er vi i gang med at sætte skub i læsningen. Vi bruger i år ikke det
læsebarometer, som vi har brugt de sidste år. I stedet har vi indført læsekort i forskellige
farver. På hvert kort er der plads til at notere 5 bøger. Når kortet er udfyldt, skal man anmelde
en af bøgerne for gruppen. Man vælger selv hvilken. Når kortet er udfyldt, får man et nyt i en
anden farve, og alle kort hænges op på vores væg. Vi skal have læsning 4 dage om ugen, 25
minutter hver gang. Inden læsningen begynder, får man en opgave. Det kan f.eks. være at
finde sammensatte navneord, notere dem på en post-it og sætte den ind forrest i bogen. Dette
er for at skærpe den sproglige opmærksomhed. Vi skal også have etableret faste læsepar, så
man hver gang kan læse højt for sin makker. Alt sammen metoder, der styrker
læseforståelsen, således at man ikke bare kigger gennem ordene, men at man har større
chance for også at komme til at forstå det læste. Vi kan ikke overvurdere vigtigheden af at
være dygtig til læsning. Lydbøger er tilladt for nogle elever.
Vi arbejder også hver uge systematisk med grammatik og ordforråd.
Her i efteråret er vores genre eventyr, både folkeeventyr og kunsteventyr, og det skal helst
ende med, at alle får digtet, skrevet og fortalt/formidlet eventyr.
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I engelsk har vi delt gruppen i to, så der er et hold, der hedder Conversation, og et der hedder
Vocabulary. I Conversation læses der noget længere tekster og arbejdes med dem. I
Vocabulary fokuserer vi på at etablere et ordforråd, sige kortere sætninger og læse korte og
nemme tekster. Det kommer til at fungere godt. Nogle gange vil vi selvfølgelig være sammen
og arbejde med det samme tema.
Gruppen har Malene til matematik i år, og de har taget godt imod vores nye kollega. Hun
underviser primært de elever, der hører til 7.klasse. Tina sidder med de elever, der har behov
for mere intensiv hjælp.
Tina underviser i tysk, og der er 8 elever, der har tysk. De øvrige elever har individuelt arbejde
og specialundervisning med Lise i disse timer.
Det er lidt af et puslespil at få alle fag og aktiviteter på plads, og vi kommer med en oversigt og
et skema snarest.
Der er ikke så lang tid til efterårsferien. Vi har almindelig skole i uge 39 og 40. I uge 41 har vi
vores traditionsrige idrætsuge, som slutter med ”natløb” torsdag aften. Her kan dagelever
efterfølgende overnatte på skolen, og vi slutter med præmieuddeling og brunch om fredagen
før efterårsferien. Men det skal I nok høre nærmere om.
Til sidst vil jeg bare minde om vores lille facebookgruppe Esrum Grp. 1-3 og om Tinas tlf.nr.
21393119. Ring eller skriv hellere en gang for meget end en gang for lidt 😊
Med disse ord ønskes I alle et godt efterår.
Mange hilsner fra Lise og Tina.

Gruppe 2 på tur til fugleparken
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Nyt fra Gruppe 3
Kære alle
Først og fremmest – tusind tak til alle, der deltog på vores tur til Nexø og det øvrige Bornholm.
Nejjj hvor var det dejlig at være sammen store som små på den vidunderlige Halleklippe.
Vejrguderne var med os. Hvis der var nogen, der blev våde om tirsdagen, ja, så var der
masser af sol og vind til at tørre os de følgende dage. Dem, der blev vækket af kæmpe lyn ude
over det sorte hav, faldt i søvn igen, mens de talte til vildt mange kasser øl. Jeg tror vi var ude
i 40 km, før vi svagt kunne høre rumlen.
Udbryderkonger kan man jo ikke gardere sig imod, så der var 2 elever, der ikke kom med op i
bolværket på Øster Lars Rundkirke. Godt Charlotte så kunne slå følges med dem og tage en
ekstra spassertur hjem. Men vi andre fik da kigget på den største menneskeædende djævel i
kongeriget. Og det rundt om døbefonden i form af et kalkmaleri.
Jeg håber alle elever bed mærke i, at der ikke dukkede spøgelser frem fra grundfjeldet, der
torsdag aften, hvor vi spiste hjemmefanget- og røget ørred i fuldmånens skær. Det var en af
de aftener, man bare ikke kommer til at glemme sådan lige med det samme.
I matematik er vi startet på vores næste kapitel i bogen. Vi arbejder med procenter,
sammenligninger og sammenhænge mellem procenter, decimaltal og brøker. Der er noget at
jonglere rundt med, men procenter er noget, der giver mening, på en eller anden led, for os
alle. Så det er lige at finde disse steder.
Gruppen arbejder rigtig fint. Der er en god arbejdsro og en god tone mellem eleverne. Det er
en fornøjelse at undervise i samarbejde med dem alle.
I dansk har vi afsluttet årets første fælles roman ”Klipper, kys og kokain”. Bortset fra en
spændende og relativt let læseoplevelse, har vi genbesøgt begreberne personkarakteristik,
berettermodel, og det at læse mellem linjerne.
Den kommende periode byder på arbejdet med og om kortfilm som genre. Vi skal se nogle
forskellige danske kortfilm med fokus på de filmiske virkemidler og blive fortrolige med
genretrækkene. Der er i den forbindelse 2 ture ud af huset.
Onsdag 25/9 skal vi i biografen og se 6 kortfilm (i alt 80 min) om krop og identitet. Vi kører i
skolens biler og når tilbage til valgfag og alle har fri til normal tid. Tirsdag 1/10 har vi fået tid i
Film X, hvor nogle elever tidligere har været og lavet deres egen lille film. Denne gang er
temaet ”ulighed”, som er et af FN´s verdensmål. Vi spiser frokost derinde. Begge dage er det
vigtigt, at alle møder til tiden, da vi kører 8.30.
Samfundsfag gruppe 3 og 4
Vi er blevet klogere på penge og privatøkonomi. Senest har vi arbejdet med hvilke udgifter
der er på et budget, når man flytter hjemmefra og får egen bolig og arbejde. Vi har prøvet se
på uddannelse og løn og har lagt privatbudgetter ved hjælp af hjemmesiden raadtilpenge.dk.
Forløbet fortsættes og afsluttes med, at vi ser på boligøkonomi og boligformer. Næste forløb
kommer til at handle om økonomiske begreber og international økonomi.
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Historie gruppe 3
Vi arbejder med 2.verdenskrig, som ikke mindst pga. sit omfang og voldsomhed på mange
måder fik verden til at se anderledes ud. Hvad var det for nogle lande og politiske systemer,
der tørnede sammen i denne ødelæggende konflikt? Og hvad kom der ud af det? Efter et
overordnet forløb om 2.verdenskrig, vil vi i næste forløb se på Danmark under 2.verdenskrig,
herunder naturligvis besættelsen.
Science
I gruppe 3 arbejder vi for tiden med en opgave, hvor eleverne alene eller i små grupper skal
arbejde med et land. Eleverne skal løse følgende spørgsmål:
Skriv om landets historie kort.
Hvilken styreform har landet? – (demokrati, diktatur osv.)
Vis på et kort hvor land og dets hovedstad ligger.
Skriv om antal indbyggere, befolkningsudvikling, sprog.
Skriv om klimaet.
Hvilke klimabælter ligger landet i?
Hvad eksporterer landet mest af?
Find selv nogle punkter du finder interessant?
Eleverne skal fremlægge for klassen den 30. september med en Power Point. Der har generelt
været arbejdet rigtig godt i timerne, hvor Carsten og jeg hjælper eleverne. Måske kan nogle
elever få fremlagt hjemme i weekenden for at øve sig.
Hilsner,
Malene, Kjartan, John og Liselotte

Nyt fra Gruppe 4 (9. kl.) & Gruppe 5 (10. kl.)
Gruppe 4 og 5
Vi havde en skøn tur på Bornholm. Eleverne kunne selv vælge aktiviteter, men gruppe 4 skulle
deltage på turen til Almindingen for at se på bisonokser. Det lykkedes den ene dag, men regn
gjorde den udflugt lidt kortere. Gruppe 4 skulle også på det spændende museum Natur
Bornholm, hvor de lærte meget og geologi og geografi, og dermed fik gruppe 4 nogle vigtige
emner klaret, som er en del af eksamenspensum. Eleverne i gruppe 4 og 5 var på hele turen
søde og dygtige, og det håber vi de tager med sig, når vi den 7. – 9. oktober tager to
overnatninger på Als på en miniudflugt på tre dage, som i får et særskilt informationsbrev om.
Engelsk i gruppe 4 og 5
Vi har læst ca. 20 sider om USA, og nu er vi gået i gang med en film om bandet Queen og
Freddie Mercurys liv. Her er vi under emnet ”the world around us”, hvor vi taler om Indien i
London, homoseksualitet, splittet personlighed, AIDS og mange andre temaer.
Idræt i gruppe 4 og 5
Gruppen har desværre 4 – 6 elever, der laver alt for lidt i idræt på trods af, at det er et
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eksamensfag til sommer. Vi har talt om det, og hvis ikke der sker en bedring snart, vil det være
et af emnerne til den kommende skole / hjem samtale. Vi skal på mandag på en 10 kilometer
mountainbike tur i skoven omkring skolen.
Science gruppe 4
Klassen arbejder med en opgave om kroppen. Alle elever skal lave et produkt i form af en
Power Point, som skal fremlægges tirsdag den 1. oktober. Der gives en karakter og mundtlig
feedback. Vi har talt og arbejdet en del med, hvordan man laver en rigtig god Power Point med
billeder og stikord.
I år arbejder vi særligt tæt sammen i science fagene 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, hvor vi bygger videre på et af tidens ”varmeste” emner global warming. I den forbindelse arbejder vi videre med emnet energi og tager hele klassen
med på Danfoss University, hvor vi kommer til at udforske nogle af fysikkens grundbegreber
på en ny og interaktiv måde.
Dansk, 9. klasse
Klassen har arbejdet videre med det skriftlige udtryk.
Der er igen OG igen været fokus på:
-

Stavning
Tegnsætning
Orden
Fylde, idet en opgave mindst skal fylde to sider…

Følgende skriftlige opgaver er afleveret:
-

Essay om venskab/eksamenrelevant
Folder om Skrald/modtagerrettet kommunikation
Turen til Bornholm/Dagbog
Hajangreb/Foto til fortælling

En del af eleverne er blevet ganske rutineret i deres tilgang til de skriftlige opgaver.
Som optakt til lejrturen på Bornholm, har vi gennemgået filmatiseringen af Pelle Erobreren af
Martin Andersen Nexø
Klassen har påbegyndt læsningen af novellesamlingen, Dyrekredsen af Kim Fupz Aakeson.
Matematik
Vi er kommet godt i gang med året, og der arbejdes fint med matematikken på Gyldendals
internetplatform (www.matematik.gyldendal.dk). I de første måneder har vi både arbejdet med
genopfriskning af grundlæggende begreber og suppleret med temaer omkring funktioner,
brøker og promiller. Frem mod efterårsferien kommer vi til at arbejde med uligheder.
Historie Gruppe 4
Vi arbejder med den kolde krig. Den kolde krig har haft enorm betydning for det 20.
århundrede. Vi skal arbejde med skriftlige kilder, film, musik og billeder for at blive klogere på
de politiske, geografiske og ikke mindst menneskelige konsekvenser, konflikten havde. Og
hvorfor sluttede konflikten, og hvordan påvirkede det verdenshistorien?
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Nyt fra Gruppe 5 (10. kl.)
Dansk, 10. klasse
Klassen har arbejdet med modtagerrettet kommunikation og skrevet:
-

Forsikringsanmeldelse
Folder om Loppemarked
Hajangreb/Foto til fortælling

Vi har læst og gennemgået avistema med udgangspunkt i Helsingør Dagblads artikel fra
5.9.2019:
”Udgifter til udsatte eksploderer: 40 millioner i merforbrug i 2019”
Som analyseret novelle har klassen læst Kajak af Hanne Kvist/Gyldendal, 9 forbrydelser
Matematik
Vi arbejder målrettet med eksamensrelateret undervisning idet arbejdsmetoden er mere
selvstændig og vil i stigende grad rette sig imod en bredere forståelse af matematisk
problemløsning.
Tysk
Der arbejdes fortsat med bøjninger af hjælpeverberne:
-

Zu Sein
Zu Haben
Zu Werden

Lettere dagligdags vendinger, klokken og ugedage øves.
Der arbejdes videre med Gut Gemacht 2.
Et par elever forstyrrer undervisningen og har fået besked om, at de skal følge med i timerne
eller forlade tyskundervisningen og modtage danskundervisning i stedet.

Mange hilsner
Esrum Kost- & Friskole
Jesper Harrsen
Skoleleder
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