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Nyt fra administrationen
Kære forældre og andre interesserede.
Så nærmer sommerferien sig, og I får derfor det sidste nyhedsbrev fra skolen i år. Der har ikke været så
mange som der plejer, men der er til gængæld blevet kommunikeret en del via mail i dette meget
anderledes skoleår, som nærmer sig sin afslutning.
Dette nyhedsbrev vil kun omhandle nyt fra administrationen og kostafdelingen.
Har I spørgsmål til stort eller småt eller andet, er I altid velkomne til at ringe til kontoret og få en
snak med Lisbeth, Lotte, Charlotte eller Jesper på telefon 48 39 09 50 eller at skrive en mail til:
kontor@esrumkostskole.dk
God læselyst ☺
Skoleårets afslutning
Der er tre uger til sommerferien, som for elevernes vedkommende starter den 25. juni. Denne dag er en
oprydningsdag for lærere og elever. Kosteleverne har mulighed for at tage med deres forældre hjem efter
sommerfesten den 24. juni, men en hjælpende hånd til oprydningen den 25. juni er altid velkommen.
Sommerfest og dimissionsfest for afgangseleverne den 24.6.21 kl. 18 – 21.
Det er med glæde, at vi kan fortælle, at det med de nye retningslinjer er blevet muligt at holde sommerfest
og afslutning for alle eleverne og deres forældre, så derfor vil I modtage en særskilt invitation til denne
store festdag. Af hensyn til Coronarestriktioner er det fortsat nødvendigt at opretholde visse
hygiejnestandarder, og vi anbefaler derfor at alle testes inden de kommer på skolen, og at man ikke
møder op såfremt man har symptomer på sygdom, der kan relateres til Corona. Desuden vil
arrangementet foregå udendørs, hvis det er muligt, og serveringen vi være sandwich og ikke buffet, som
det plejer. Vi vil sørge for, at der er mulighed for at købe drikkevarer til arrangementet.
Af hensyn til arrangementets størrelse anbefaler vi ligeledes, at det kun er nærmeste familie der deltager.
Tilmelding skal ske til kontoret senest fredag den 18.6.
Sommerskole fredag den 30.7 til fredag den 6.8
Igen i år har vi pga. Corona valgt at holde vores sommerskole i Danmark for de kostelever, der skal
fortsætte til næste skoleår. Turen går i år til Samsø, og der planlagt en fantastisk tur fuld af oplevelser på
den dejlige danske ferieø. I kan læse mere om sommerskolen under nyt fra kostafdelingen.
Kalender
Inden vi går helt på sommerferie, vil der blive lagt en kalender for det kommende skoleår på skolens
hjemmeside, så I kan se hvordan det nye skoleår ser ud i forhold til arrangementer og ferier. Se kalender
på understårende link. www.kostskole.dk / sidste nyt på forsiden
Skolestart efter sommerferien
Første skoledag efter sommerferien er onsdag den 11.8 kl. 8.30. Kosteleverne møder ind på skolen
tirsdag den 10.8 mellem kl. 15 og 18, hvor de får anvist deres nye værelser og møder deres venner og
de nye kostelever, der starter efter sommerferien. Kl.18. er der fællesspisning, hvor forældrene er
velkomne til at blive og spise med, hvis de er tilmeldt senest mandag den 9. til kontoret.
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Forældremøde tirsdag den 24.8
Denne dag er der forældremøde for alle grupperne. Mødet er fra kl. 19 – 21, og det er muligt for
kostelevforældrene at deltage i fællesspisning fra kl.18-19 på skolen denne dag, hvis man tilmelder sig
senest mandag den 23.8 til kontoret.

Nyt fra Kostafdelingen
Aktiviteter
På kostafdelingen nyder vi samfundets gennerelle genåbning. Det betyder, at vi nu har fået
gang i mange forskellige aktiviteter. De elever der går til ridning er startet op igen om
onsdagen og ind imellem tilbydes de ekstraridning om torsdagen.
Motocross er også startet op igen. De kører mandag og onsdag.
Vi har dagligt et hold, der er i fitnesscenteret og tager i svømmehallen hver tirsdag.
Derudover har vi ofte en gruppe, der tager til stranden for at bade.
Sommerafslutning på kostafdelingen.
I år skal vi desværre sige farvel til en del kostelever, som skal starte på nye
ungdomsuddannelser.
Traditionen tro holder vi en sommerafslutning for eleverne på kostafdelingen. I år bliver det
tirsdag d. 22. juni.
Vi skal til Ballerup og køre gokart, og bagefter tager vi tilbage på skolen og spiser sushi.
Sommerskole.
Vi tager hvert år på sommerskole med de elever, der går på skolen nu og som skal fortsætte
næste år.
I år tager vi til Samsø, hvor vi skal bo på Camping og Feriecenter Samsø. De har en tidligere
højskole, der ligger lige ved feriecenteret. Vi har hele højskolen for os selv og kan samtidigt
benytte os af alle facitlisterne på feriecenteret.
På Samsø er der mulighed for mange spændende aktiviteter, som vi vil benytte os af.
Vi har også planer om at tage på en dagstur til Århus.
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Vi tager afsted fredag d. 30. juli om formiddagen og kommer retur fredag d. 6. august om
eftermiddagen.
I vil inden ferien modtage et brev om sommerskolen med praktiske informationer om mødetid,
pakkeliste osv.
På vegne af bestyrelsen, personalet og ledelsen vil vi ønske jer en dejlig sommer.
Vi ønsker de elever og familier, der forlader os og drager videre ud i livet tak for den tid, vi har
haft sammen, og for de elever og familier, der skal forsætte i det kommende skoleår, glæder vi
os til at se jer igen efter sommerferien.
God sommer 🌞🌞
Med venlig hilsen
Administrationen på Esrum Kost- & Friskole
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