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Nyt fra administrationen
Kære forældre og andre interesserede.
Her kommer lidt sensommer nyheder fra skolen i en tid som stadig er præget af Corona restriktioner i
samfundet. Vi har heldigvis endnu ikke haft et tilfælde på skolen, men vi er stadig præget af forholdsregler
som vi skal. Det betyder, at vi har et stort fokus på hygiejne og afstandskrav i dagligdagen, som gør at vi
kan holde skolen åben på en måde der læner sig op ad en normal dagligdag, og det er vi rigtig glade for.
Vi vedhæfter for en god orden skyld et link til de seneste regler, hvis dit barn skulle blive syg eller udvise
symptomer på Corona.
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-COVID-19-eller-er-dersmitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_
Vanen tro vil dette nyhedsbrev 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 1. af 8. 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 ☺
Sundhedsuge i uge 41
I næste uge er der sundhedsuge, og I skulle gerne have modtaget et særskilt informationsbrev om
aktiviteterne. Hvis ikke så ret henvendelse til kontoret for at blive føjet til den fælles mailliste fra skolen.
Som noget nyt vil undervisningen i denne uge indeholde seksuel- og trafikundervisning, som vi
obligatorisk skal undervise eleverne i. Desuden vil der være et stort fokus på kost og motion i aktiviteterne.
Vi afholder naturligvis det traditionsrige natløb fra kl. 18.30- 22.00 torsdag aften, hvor dageleverne er
velkomne til at blive og overnatte på skolen, hvis de tilmelder sig senest mandag den 5. okt.
Fredag den 9.10 spiser vi fællesbrunch kl. 9.00 og bagefter er der præmieoverrækkelse til de hold og
elever der har udmærket sig særligt i løbet af ugen. Eleverne har fri kl 11.00 denne dag.
Efterårsferie
Der er efterårsferie i uge 42 og skolen holder lukket også i weekenderne både før og efter. Kostafdelingen
åbner igen søndag den kl. 19, og eleverne skal møde ind på skolen i tidsrummet mellem kl. 19. og 21.
Lejrskolen i uge 36
Dette års lejrskole gik i år til Alhage på Mols. Hvis ikke I allerede har set billeder fra turen, kan de sammen
med skolens andre aktiviteter, ses på skolens officielle Facebook side via understående link:
https://www.facebook.com/esrumkostskole.dk
Skolehjemsamtaler og Fællesspisning i uge 45 og 46
Tirsdag den 3. og 10. november er der skolehjemsamtaler i grupperne. Lærerne indkalder særskilt til disse
efter efterårsferien. Det er muligt for kostelevernes forældre at deltage i fællesspisning fra kl. 18.00 til
19.00 disse dage, hvis man tilmelder sig senest mandagen inden på kontorets mail. Det er rigtigt vigtigt at
tilmelde sig, så vi kan sørge for at der er mad nok til alle.
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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 jer skoleårets mærkedage.
https://www.esrumkostskole.dk/wp-content/uploads/2020/08/Årskalender-Esrum-Kost-Friskole-1.-halvår2020-21-.pdf

Nyt fra Kostafdelingen
Nyt fra Kostafdelingen
Der bor på nuværende tidspunkt 22 elever på kostafdelingen. 14 elever boede her også før
sommerferien og 8 nye er flyttet ind. Der er blevet taget godt imod de nye elever, og
kostafdelingen summer af aktivitet om eftermiddagen og aftenen.
Der bliver spillet en del pool, forskellige former for kort- og brætspil.
Dagligdagen på kostafdelingen.
Eleverne bliver vækket hver morgen kl. 7.00. Der bliver serveret morgenmad mellem 7.20 og
8.00.
Når kl. er 8.15 går kosteleverne ned i skolen, så de er klar til undervisningen 8.35.
Vi samles hver dag, når skoledagen slutter oppe på kostafdelingen. Her holder vi et lille møde
og planlægger dagens aktiviteter. Til mødet bliver der altid serveret lidt mad samt frugt og
grønt.
Eleverne hjælper på skift med at lave mad og tage opvasken efter maden. Det foregår typisk
sådan, at eleverne går ned i køkkenet efter vores lille møde. Her aftaler de med
køkkenpersonalet, hvornår de skal komme ned og hjælpe - som regel fra kl. 16 – 18, hvor vi
spiser. Efter maden hjælper de med at vaske op.
Alle har en dag i køkkenet i løbet af en 14 dags periode. Eleverne er selv med til at planlægge
hvilken dag de ønsker at hjælpe, og som regel også hvem de gør det sammen med. Der er 3
på madhold hver dag.
Hver torsdag holder vi et kostelevmøde fra kl. 15.15 til ca. 16.00.
Det er et møde, hvor vi taler om de rammer, der er på kostafdelingen. Det kan være at
eleverne har ønsker til maden, ønsker til vores fællesrum eller forslag til aktiviteter.
Eleverne må gerne tage ud af huset på egen hånd. Der skal bare laves en aftale om hvor de
tager hen, og hvornår de er retur. Alle har et rejsekort som opbevares på vagtværelset.
Eleverne får dem udleveret, når de skal ud af huset eller hjem på weekend.
Aktiviteter
Vi har hver dag et hold der tager til Fitness. Mandag og onsdag har vi et par elever, der går til
motocross. Vi tager til Helsinge med et svømmehold 1 gange om ugen. Vi har et par elever,
der går til boksning i Gilleleje bokseklub tirsdag og torsdag.
Der er ride undervisning en gang om ugen.
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I den kommende tid har vi fokus på at eleverne får prøvet forskellige fritidsaktiviteter, inden de
vælger, hvad der har deres interesse.
Der er hver dag mulighed for forskellige former for boldspil på skolen, gå- og cykleture omkring
Esrum.
Weekender
Mange af kosteleverne er på skolen på skift hver 2. weekend. Når eleverne har fået fri om
fredagen og de elever, der skal hjem er taget afsted, samles weekendeleverne og personalet
og planlægger weekenderne. Eleverne skiftes til at hjælpe med at lave mad, og denne plan
laves. Eleverne foreslår forskellige aktiviteter. Det kan være at de er ude at spise, på
shoppetur, ude at bowle, i biografen, en tur til X-jump og mange andre spændende aktiviteter.
Elever der har været hjemme på weekend, møder på kostafdelingen søndag aften mellem
kl.19 og 21.
Fællesspisning
Vi har på kostafdelingen en tradition med at invitere kostafdelingens forældre til fællesspisning
i forbindelse med forældremøderne på skolen. Det er 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 forældremøderne. Vi spiser altid klokken
18, men I er meget velkomne i løbet af eftermiddagen også.
Sommerskole
På Esrum Kost- & Friskole tager vi på sommerskole med de elever, der har gået på skolen før
sommerferien og som fortsætter næste skoleår. Vi plejer at tage til udlandet, men i år var vi i
Danmark pga. situationen omkring Corona.
Eleverne var med til at planlægge turen. I år bookede vi et luksussommerhus ved Marielyst. Vi
startede ud med en fællestur til skovtårnet. Her er en fantastisk klatrepark, som vi udforskede
og bagefter gik vi op i skovtårnet. De følgende dage var planlagt aktiviteter i mindre grupper.
Det var bl.a. ridning, Go Card, besøg på Stevnsfortet, Krokodille Zoo og meget andet.
Den sidste dag var vi alle ude at SUP- surfe ved Gedser. Vi havde på grunden også en
swimmingpool og et SPA-bad, som blev benyttet flittigt.
Det var en rigtig dejlig tur vi havde sammen.
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Fællestur til Havreholm klatrepark.
Indimellem planlægger vi en fællestur på kostafdelingen, hvor alle elever er med. Torsdag
efter efterårsferien har vi planlagt en fællestur til Havreholm klatrepark. Her er klatrebaner på
mange niveauer så der er mulighed for at alle kan være med. Vi tager afsted lige efter skole
og kommer retur på skolen kl. 19.00 og glæder os meget til at få denne oplevelse sammen.

Nyt fra Gruppe 2
Kære allesammen i og omkring Gruppe 1 og Gruppe 2
Så er året godt i gang, og der er kommet ro på skemaerne og holdfordelingerne.
Der er en god stemning i begge grupperne med plads og rum til undervisning og skolegang,
der passer til alle.
Stadigvæk er det Lise og Malene, som er klasselærere i begge grupper.
Fælles for alle er, at vi har arbejdet med Mols, molbohistorier og grammatik i perioden op til
lejrskolen. Efterfølgende har vi kigget på -og skrevet til- de skønne billeder fra turen og delt
High lights med de kammerater, der desværre ikke var med i år. Et udvalg af fotografierne
med sensommersol og lejrskolesmil hænger i spisesalen
I øvrigt en opfordring til at melde sig ind i Facebookgruppen Esrum grp. 1-3, her bliver
løbende lagt fotos op ad hverdagens skønne og skøre oplevelser.
Gruppe 1: Vi har fokus på trivsel og den gode stemning og på at lave og overholde aftaler. I
Gruppe 1 er der primært individuelt fagligt arbejde baseret på den enkeltes niveau,
interesseområder og dagsform.
Gruppe 2: Trivsel og den gode stemning er bestemt også i fokus i gruppe 2.
Der er hygge og glimt i øjet og tonen er rigtig rar. Vi øver fortsat i holde bittesmå pauser og
aflevere mobiltelefonerne ved undervisningens begyndelse.
Lidt om fagene: I engelsk øver vi modet til at tale engelsk, og det går egentlig meget godt. Det
overordnede tema er for tiden "wonderland" (både Alice´s og vores eget), vi arbejder både
skriftligt mundtligt og visuelt.
I matematik er vi ved at afslutte emnet om brøker, hvor både centicubes og tortillaer har været
i spil. Efter ferien tager vil hul på problemregning og de medfølgende elementer.
I dansktimerne har vi i klassen blandt andet arbejdet med faglig læsning, men vi har også
været på Københavnertur og set kortfilm om børns meget forskellige opvækst.
Efter ferien begynder vi på læsning af "Mio, min Mio" skrevet af Astrid Lindgren. Den 4/11 skal
vi atter til København for at se teaterforestillingen ”Mio, min Mio”.
En anden vigtig dato er lige efter efterårsferien nemlig d. 21/10, hvor vi har et besøg i
Zoologiskhave med temaet "dissektion og etik", så vores efterår i klassen er, som I kan høre,
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præget af undervisningsture til København, hvor der foregår læring om mangt og meget andet
end kun det emne, der er på tapetet.

Gruppe 2 på tur til København
Vi skal desværre undvære Mikkel i klassen fra uge 44, hvor han er så heldig at skulle på
Julemærkehjem i 3 måneder. Vi ønsker ham rigtig god fornøjelse, og håber vi får mulighed for
at aflægge ham et besøg, og vi vil også holde forbindelsen, ved at skrive, skype/facetime eller
andet.
Bedste hilsner og smil og vink fra Team 1 og 2

Nyt fra Gruppe 3
Gruppe 3 er i fuld gang og er ved at afslutte et langt stræk i skolen på fineste vis. Vi er blevet
en del flere end ved årets start. Vi er nu 14 elever. Velkommen til de nyeste, Gregory og
Alexander.
Gruppe 3 har været hurtige til at finde en god arbejdsform i alle fag. Det er noget, der gør det
muligt at lade eleverne komme med forslag til, hvordan der kan arbejdes i timerne. Det er
dejligt at undervise elever, der er ansvarsfulde og har en klar forventning til læring og
samarbejde i dagligdagen. Der er stadig elever, der har svært ved at være med i et fuldt
skema i en hel uge, men ønsket om at blive bedre ud fra egne forudsætninger er til stede hos
alle.
Vores lejrskole til Mols var en stor succes. Alhage er et utroligt smukt sted, hvilket gav
anledning til mange dejlige spadsereture. Nogle af disse foregik desværre efter sengetid, til
stor frustration for lærerne, men eleverne fik virkelig ”bonded” på de ture. Mols bjerge blev
udforsket til fods og på hesteryg, havet leget med på sub-paddle boards. Fællesturen til teatret
i Århus, hvor vi så Blam var noget af en øjenåbner, hvis man havde et lidt støvet forhold til
teater. Ikke mange afprøvede svedhytten (der også var noget af en udfordring), måske fordi
det fantastiske vejr gjorde, at ekstra varme ikke var påkrævet. Måske var der helt andre
årsager, fx at man har sit liv kært. Der blev skreget godt igennem af de modige sjæle, der
turde udsætte sig for en god gang sauna af den hjemmebyggede slags.
I matematik er vi nu igennem 2 vigtige emner; geometri og procentregning. I timerne er der en
bred accept af den teoretiske gennemgang af emnerne. I 8.klasse er det ikke tilstrækkeligt at
kunne arbejde med en metode uden at have styr på den deduktive tankerække, der ligger bag
teorien. Gruppe 3 tager mod denne udfordring med godt humør. For at variere lidt i hvert
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modul, har vi også gang i individuel færdighedsregning både i egne hæfter og gennem
portalen E-mat, vi p.t. arbejder med.
Sidste år udleverede vi penalhuse i kanvas til de elever, der ikke havde egne penalhuse efter
skole nedlukningen i april. Nu er vi igen der, hvor de færreste har egne penalhuse. Derfor
deler leverne blyanter, viskelæder, linealer m.m. med hinanden. Ind imellem når vi lærere at
spritte alt af mellem timerne, men det ville være ønskeligt, hvis alle havde egne redskaber
med i disse Corona-tider. Egen lommeregner ville også være en super god ting at ønske sig i
fødselsdagsgave eller til jul. Skolen har lommeregnere til låns, men at have sin egen ville være
optimalt.
I dansk og samfundsfag har vi i øjeblikket om identitet, roller, og det at finde sig selv og sin
plads i vores samfund uden at få stress. Vi arbejder med forskellige genrer og lige nu handler
det om at skrive debatindlæg. Eleverne arbejder rigtig fint. Vi holder fast i vores struktur og
rutiner, med bl.a. læsestund hver morgen – det fungerer rigtig godt.

Nyt fra Gruppe 4 (9. kl.) & Gruppe 5 (10. kl.)
I år, har vi i modsætning til andre år, en lille 9. klasse og en stor 10. klasse. Der er heldigvis en
god dynamik også i den lille 9. klasse. Der er kommet tre nye lærere til teamet. Martin har
gruppe 4 i samfundsfag og historie. Anne er blevet dansklærer og Susanne er vores nye
tysklærer. Vi er kommet godt i gang med de forskellige fag, men der er enkelte elever, som
desværre har fået lidt for meget fravær. Vi har talt med eleverne om at fravær i sidste ende
kan blive et problem, når vi snart skal beslutte om man er uddannelsesparat. Hvis man ikke
bliver vurderet uddannelsesparat, så kan det blive en udfordring at blive optaget på en
uddannelse til næste sommer uden at skulle til en prøve først.
Lejrskolen på Mols gik godt, og der var mange gode oplevelser, hvor der
opstod nye venskaber på tværs af grupperne.
Gruppe 4 og 5 var i biografen i sidste uge og se en tjekkisk film der hedder ”Caught in the net”
om, der handler om mænds digitale overgreb på 12-årige piger. Det var en skræmmende og
meget tankevækkende film for eleverne. Vi fik nogle gode samtaler om filmen bagefter.
I næste uge er der som sagt motionsuge derefter er der efterårsferie.
I vil blive indkaldt til skole/hjem samtaler enten tirsdag i uge 45 eller tirsdag i uge 46.
I uge 48 er der skriftlige terminsprøver for gruppe 4 og 5 og de kommer til få samme form som
prøverne til maj så eleverne er bekendte og trygge ved prøveformen. Der vil være prøver i
dansk, engelsk, matematik og et af science fagene.
Praktik: Eleverne skal i praktik i uge 3 og derfor er det godt allerede nu at undersøge om man
selv kan finde et praktiksted og lave en aftale så det er på plads i god tid før juleferien.
Hilsen
John og Jørgen
Mange hilsner på vegne af
Esrum Kost- & Friskole
Jesper Harrsen
Skoleleder
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