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Nyt fra administrationen
Kære forældre og andre interesserede.
Så nærmer sig den søde juletid mens mørket for alvor er over os. Der er en uge til vi går på juleferie, men
før det, skal vi ses til julefest på torsdag den 19.12. I dette nyhedsbrev vil der være en del informationer
for gruppe 4 & 5, som omhandler januar måned og kommende uddannelsesvalg både under nyt fra
administrationen og under de enkelte grupper.
Ellers vil dette nyhedsbrev vanen tro indledningsvis bringe kort nyt fra administrationen og kostafdelingen.
Efterfølgende kan I under de enkelte grupper læse lidt om, hvad de arbejder med for tiden, samt lidt om
hvad den nærmeste fremtid bringer.
Dette er det 4. 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 ☺
Juleferie
I år falder juleferien fra fredag den 20.12 til mandag den 6.1.20. Kostafdelingen åbner igen søndag den
5.1.20, hvor eleverne kan møde ind mellem kl. 19-21. Det er vigtigt at eleverne møder i dette tidsrum, så
der er ro på kostafdelingen, og eleverne er udhvilet og klar til at komme i skole om mandagen.
Julefesten den 19.12
I år afholder vi vores traditionsrige julefest torsdag den 19.12. Kontoret har sendt en særskilt invitation ud
til denne dejlige aften, hvor vi glæder os til at ønske Jer en glædelig jul, inden vi går på ferie den 20.
december. Kosteleverne må gerne tage med deres forældre hjem efter festen. Kostafdelingen har åben til
fredag morgen, og de elever der er tilbage fredag hjælper med at rydde op efter festen sammen med
lærerne og dageleverne.
OSO, projektopgave og terminsprøver for gruppe 4 & 5 i januar
Der er projektuge i uge 2, hvor gruppe 4 skal skrive projektopgave, og gruppe 5 skal skrive OSO-opgave.
Desuden er der terminsprøver igen i uge 3 for både gruppe 4 og 5. Se mere under de enkelte grupper om
planerne for disse uger sidst i dette nyhedsbrev.
Praktik uge 4
Gruppe 4 og 5 skal i praktik i uge 4. Der er mange elever, der endnu ikke har fundet en praktikplads, og
det må I som forældre meget gerne være behjælpelige med at finde til jeres barn. Vi kan også være
behjælpelige sammen med vores UU-vejleder med at finde enkelte praktikpladser, men vi kan af gode
grunde ikke finde til alle, så derfor er det meget vigtigt, hvis I kender et sted eller har en forbindelse, hvor
det giver mening at jeres barn kan komme i praktik. Det må meget gerne være i relation til deres
uddannelsesønsker eller et erhverv, de kunne tænke sig at undersøge om er noget for dem. I bedes
kontakte jeres klasselærer for nærmere aftaler.
Fællesspisning og forældremøde
Tirsdag den 28.1.20 er der forældremøde for både kost- & dagelevforældre i gruppe 4 & 5 og
fællespisning for kostelevforældrene. Mødet er fra kl. 19.00-21.00 og vil handle om jeres børns
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uddannelsesønsker og valg, og de forpligtigelser de og I har i forhold til at tilmelding på optagelse.dk
senest 1. marts. Skolens UU-vejleder vil også deltage på dette møde, og være til rådighed for spørgsmål
om uddannelsesvalg. Kostelevforældrene fra gruppe 4 og 5 har mulighed for at komme til fællesspisning
fra kl. 18.00-19.00, hvis i tilmelder jer på kontoret senest mandag den 27.1.
Skilejrskole i uge 6
Igen i år går skilejrskolen til Bad Gastein, hvor vi har været en årrække, så vi kender stedet godt. Der vil
blive sendt et særskilt informationsbrev ud om turen med praktiske bemærkninger og pakkeliste i løbet af
januar. Det er en god ide at tjekke op på om jeres børn har det skiudstyr, de skal bruge til turen. Måske
der er potentielle julegaveønsker at hente her. Kosteleverne kan låne udstyr på skolen. Snak med jeres
barns kontaktlærer, hvis i har behov for det. Ellers kan i smugkigge på, hvor vi skal bo ved at følge
understående link:
https://www.hojmark.dk/badgastein/hotel-schider
Årsplaner og årskalender til forældre
Husk I kan følge med i årsplanerne for de enkelte fag på skolens hjemmeside. 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
Ny pædagog på kostafdelingen.
Vi har været så heldige at have fået muligheden for at fastansætte Jakob på Kostafdelingen.
Jakob er uddannet pædagog, og han har i et par år været weekendvagt og vikar på
kostafdelingen.
Julen står for døren, og det har kunnet mærkes på aktiviteterne på kostafdelingen. Der er
blevet fremstillet julekager og pyntet juletræ.
December betyder naturligvis også pakkekalender. Hver morgen bliver der trukket lod blandt
de elever, der er mødt op til morgenmad. Det har haft den dejlige effekt, at eleverne er mere
motiveret for at spise morgenmad.
I tirsdags havde vi juleafslutning på kostafdelingen. Vi var alle i Hillerød for at købe julegaver til
hinanden. Da vi kom hjem, havde Søs og Mick lavet den dejligste julemad til os. Der var
dækket fint op i lejligheden. Alle hyggede sig under middagen, mandlen var på mystisk vis
forsvundet fra risalamanden, så vi var nødt til at lave en lodtrækning om mandelgaven, som
Mark vandt.
Efter middagen var det tid til at julegaverne blev pakket op på skift. Eleverne forsøgte at gætte,
hvem der har købt deres gave. Det var ikke svært for nogen.
Vi sluttede aftenen af med den helt store pakkeleg.
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og glæder os til at se alle i det nye år.
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Nyt fra Gruppe 2
Kære elever og forældre i gruppe 2.
Hold da helt op hvor har det været en mærkelig tid siden sidste nyhedsbrev.
Mange elever har været syge. Vi har perioder kun haft en halv gruppe i skole hver dag, og det
var vel at mærke ikke de samme elever fra dag til dag. Så var der nogen, der blev raske, og
andre der blev syge, og nogen der blev syge igen. Og det var ligeså med lærerne, som på skift
blev syge.
Grundet dette måtte vi droppe vores juletur, og det har også skortet lidt på julehyggen generelt
i gruppen.
Vi kan ikke nå så meget nu, så det bliver bare til lidt spil med pebernødder og lidt juleaktiviteter
i selve fagene.
Vi har haft en super god temadag sammen med gruppe 3 om de 17 verdensmål. Det skal vi jo
også undervise i 😊 Vi havde gæstelærer fra Oxfam/Ibis. Vi startede med en kort introduktion,
og så var der rollespil om konkrete problemstillinger. Det var bl.a., at floden var forurenet, eller
at småbønderne ville have mere for deres varer. Så havde vi alle roller som byråd eller
småbonde eller fabriksejer osv. Det var en god formiddag, og alle elever fik ros af
gæstelæreren for engagement og dygtighed.

I dansk er vi næsten færdig med eventyrtemaet, der mangler lige at blive digtet eventyr, det
når vi inden jul.
Og i historie er vi færdige med Christian den 4., og her afslutter vi emnet med en tur på
Frederiksborg Slot engang i januar måned som kompensation for den manglende juletur.
Mht. trivslen i gruppen, så har der været udfordringer i den sidste tid. Der har været nogle
konflikter primært i drengegruppen, og vi har brugt en del tid på at tale med de forskellige
involverede. Det har fyldt en del i gruppedynamikken, og det har handlet om både i deres spil
på computeren og små og store ting i dagligdagen. Når vi ikke er mere end 13 elever, så er vi
meget nødt til at kunne fungere ordentligt sammen og opføre os ordentligt overfor hinanden. Vi
tror, at der er ro på lige nu, men spørg gerne ind til det hjemme.
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Nu trænger vi til juleferie, og det er heldigvis lige om lidt. Vi håber at se jer alle til vores store
julefest.
Hermed ønsker vi jer alle en god jul og et godt nytår.
Mange hilsner fra Lise og Tina.

Nyt fra Gruppe 3
Nu ´ det jul igen og nu ´ det jul igen
Der er fuld skrue på julestemningen i gruppe 3 - i særdeleshed efter den hyggelige klippe-klistredag 29/11. Men også efter terminsprøverne er overståede. Vel-overståede, faktisk! Prøverne var
alle reducerede udgaver af tidligere års afgangsprøver. Alle elever, der deltog, har klaret sig
fremragende i læsning, færdighedsregning og matematik med hjælpemidler. Diktat og skriftlig
fremstilling er dog discipliner, som for de fleste er helt nye, og dét er tydeligt, at der skal trænes
mere på det felt. Heldigvis er der jo længe til afgangsprøverne i slutningen af 9.kl.
Resultaterne af ugens anstrengelser får eleverne så hurtigt som muligt - i hvert fald inden jul.
Resten af december kommer til at stå på almindelig faglighed krydret med lyskæder og
juledekorationer, personlige pakkekalendergaver, juleopgaver og -quizzer samt muligvis et par
afsnit at gamle julekalendere.
Matematik byder på området “Algebra” med arbejde i både den røde begrebsbog og den grønne
arbejdsbog. Den aftale, der har været for nogle elever med aflevering af færdighedsregning
ugentligt til Liselotte, bliver genoptaget i det nye år. Det er tydeligt at den ekstra indsats hjælper keep up the good work.
Dansktimerne vil frem til jul dreje sig mest om retskrivning, ordbogsøvelser og grammatisk
træning.
Er vi så heldige, at der kommer endnu en dag med julesol og høj blå himmel, har vi en plan om at
droppe skemaet og gå en tur ned til Esrum sø for evt. at lave julebål, lege julelege og drikke
julekakao
Malene har orlov næsten hele januar, men kommer heldigvis tilbage lige op til skituren - og
kommer også med på ski. Hvem der skal dække dansktimerne sammen med Liselotte så længe
er næsten faldet på plads. I får nærmere besked.
Efter Juleferien begynder Tyra i gruppe 3. Tyra skal bo på kosten - Velkommen til - Vi glæder os
til at lære dig at kende.
Det var ordene for os fra i år - 1000 tak for mange gode grin, skøre, skæve og spændende
spørgsmål, store og små konflikter (der heldigvis allesammen har løst sig), forunderlige og
halvfilosofiske samtaler og masser af faglighed. Det er en fornøjelse at være lærer i gruppe 3
Bedste julehilsner
fra Liselotte & Malene
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Nyt fra Gruppe 4 (9. kl.) & Gruppe 5 (10. kl.)
Gruppe 4
Generelt 9. klasse.
Vi nærmer os med hastige skridt juleferien, og det er dejligt, men der er rigtig mange vigtige
ting på programmet i ugerne lige efter juleferien. Derfor skal vi informere om vigtigheden af
møde i alle ugerne i januar og muligvis bede om lidt hjælp.
Mandag den 6. januar er ferien slut. Eleverne skal arbejde med projektopgaven enten alene
eller i små grupper. Klassen ønsker at arbejde med et tema, der handler om ungdomskultur,
og opgaven er tværfaglig. Der gives karakter og udtalelse for opgaven og fremlæggelsen, og
der er mulighed for at få karakteren på eksamensbeviset.
Uge 3 – terminsprøve på test og prøver.dk.
Uge 4 – Eleverne skal i praktik. Vi har talt meget om det i klassen, men det er nu de skal være
aktive og finde et praktiksted. Vi kan ikke skaffe alle eleverne et praktiksted, så der er brug for
hjælp fra jeres side - ikke mindst i forhold til jeres egne børn.
Uge 5 en helt normal uge.
Uge 6 skilejrskole
Dansk, 9. klasse
Klassen har nu læst og analyseret alle 12 noveller i 1. hovedværk, Dyrekredsen af Kim Fupz
Aakeson.
Det har taget ganske lang tid, da klassen var uøvede i læsning og analyse af noveller.
Dog er der sket en udvikling, og de fleste af eleverne behersker nu i højere grad novellers
analyseapparat.
I uge 48 afholdtes terminsprøver, herunder i dansk
-

skriftlig fremstilling
retskrivning
læseprøve

Resultaterne viste utvetydigt, at der skal en ekstra indsats til, såfremt alle elever skal kunne
bestå dansk til sommer 2020.
Derfor bliver klassen nu delt som i fagene science og engelsk, så holdene bliver mindre.
Matematik
I de seneste uger har vi arbejdet med funktioner. Først med lineære og senest også med
andengradsligninger og tegning af disse i koordinatsystemer, herunder arbejdet med
Geogebra.
For at skabe en mere afvekslende undervisning har eleverne på skift arbejdet med træning af
færdigheder, hvilket for nogles vedkommende også har inkluderet de helt basale færdigheder.
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Engelsk.
Vi har arbejdet med emnet kriminalitet gennem musiktekster af Johnny Cash, og vi har set på
menneskerettigheder i fængsler, og talt om retssystemet generelt.
Science.
Vi har arbejdet med vulkaner og pladetektonik i geografi og økologi, og evolution i biologi. I
den forbindelse tager vi til København onsdag den 18. december, hvor vi skal besøge
Zoologisk museum og få en rundtur i den meget fine hvalsamling i kælderen – John har en
privat kontakt, som giver en ”backstage” tour😊

Skolens årlige juleklippedag hvor skolen blev pyntet op til jul

Gruppe 5
Generelt 10. klasse.
Vi arbejder hårdt i den lille klasse, men også her er der travlt lige på den anden side af
juleferien. Der er enkelte elever, som skal passe meget på deres fravær, men det taler vi
individuelt om med eleverne.
Mandag den 6. januar når vi starter selve skolearbejdet, skal klassen arbejde hele ugen med
deres OSO-opgave (obligatorisk selvvalgt opgave). Det er en opgave, der handler om dem
selv og deres vej til at nå deres mål om en uddannelse. Eleverne har allerede fået papirer om
opgavens mål og krav og modtaget instruktion i klassen af John. Der gives karakter og en
udtalelse, som kan komme med på eksamensbeviset. Derfor har eleverne her en glimrende
mulighed for at få en høj karakter, da opgaven handler om dem selv.
Uge 3 – terminsprøve
Uge 4 - Eleverne skal i praktik og vi skal helst have styr på hvor inden juleferien.
Uge 5 normal uge
Uge 6 skilejrskole.
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Dansk, 10. klasse
Klassen har påbegyndt eventyrgenren som fordybelsesområde. Vi er opstartet med
-

Kejserens nye klæder
Den grimme ælling

Eleverne skal stifte bekendtskab med aktantmodellen, som kan benyttes til fortolkning af
eventyr.
Terminsprøven i dansk viste stor spredning i klassen. Især kneb det med at færdiggøre de
skriftlige opgaver indenfor tidsrammen, hvorfor vi naturligvis fortsat vil arbejde på dette.
Tysk
Eleverne udviser større sikkerhed i mundtlig tysk. Vi træner dagligdags vendinger, udvider
ordforråd samt udsagnsords bøjning af verber.
Vi er opstartet på emnet - Musik ist mein Leben fra Gyldendals fagportal
Der er tilbud om tysk på skolen torsdage om aftenen fra 19-21. Dette tilbydes for at intensivere
læsningen på 9. klasses niveau.
Engelsk
Eleverne arbejder med emnet the world around us, hvor vi læser om valget i England Brexit.
Vi har også brugt tid på at gennemgå deres terminsprøver.
Rigtig glædelig jul fra de hellige tre konger
John, Henrik og Jørgen
Mange julehilsner og ønsker om en god jul og et godt nytår.
Esrum Kost- & Friskole
Jesper Harrsen
Skoleleder
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