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ANSATTE PÅ ESBJERG REALSKOLE 2016-17

LÆRERE:
Anja Lopdrup AL
Anna Stenumgaard AS
Anne Yoo Pedersen AP
Bianca Pedersen BP
Birgitte Schmidt (leder af SU) BS
Britta Lesbo Br
Carina Heiberg CH
Charlotte Pedersen CP
Dan Apel DA
Dorthe Fjord DF
Dorthe Olling Smedegaard DS
Iben Copsø IC
Inge Tanggaard Johansen IT
Jakob Wiberg JW
John Fjord JF
Jørgen Johansen JØ
Jørgen Krogh JK
Karina Frausing Bennedsen KS
Lena Ottosen LeO
Line Grønfeldt Olsen LG
Line Rainer Herter LH
Lone Berggreen Noer LN 
Lotte Steen Hansen LS
Maria F. Christensen MC
Marian Hviid MH
Maria Pilar Velazquez Iturbide  (spansk) PV
Martin Neuber MN
Mie Gade (leder af AKT) MG
Morten Brinch MB
Mustafa Samanci MS
Per Juul PJ
Randi Andersen RA
Sanne Hallum (drama) SH
Søren Bak SB
Thomas Kjelgaard TK
Tina Terp (AKT-assistent) TT
Vibeke Angelo VA
Vivi Gadsbølle Larsen VL
SFO:
Anders Storm Runge Christiansen AC
Birthe Kirstine Linding (leder af SFO) BL
Carsten Nielsen CN
Dorte R. Nielsen DN
Heidi Christiansen HC
Jakob Damholt Auerbach JA
Kasper Hinze Knudsen KH
Lise Sørensen LiS
Majken Præst Kjærgaard MK
Mette Louise Vittrup MV

ØVRIGE PERSONALE:
Carsten Thyrsting (skoleleder) CT
Christel Møker (viceskoleleder) CM
Alice Rosendahl (sekretær) AR
Lene Holm Sørensen (adm. leder) LHS
Torben Madsen (pedel) TM

Kontakt til lærerne sker igennem intra eller på udleveret telefonnummer.    opdateret pr. oktober 2016 3

Kære forældre

Et spændende og indholdsrigt kalenderår for Esbjerg Realskole nærmer sig sin afslutning og 
dermed en god anledning til at reflektere over stort og småt fra det forgangne år – dog altid 
med det for øje, at refleksionerne helst skal bruges til forbedringer fremadrettet.

Undersøgelser og forhandlinger omkring salg og køb af bygninger har gennem hele året fyldt 
meget for alle involverede på skolen. Derfor var glæden også stor, da vi i september måned fik 
enderne til at hænge sammen og kunne offentliggøre, at Esbjerg Realskole fra august 2017 
overtager bygningerne, hvor Esbjerg Statsskole tidligere havde til huse. I øjeblikket arbejdes 
der hårdt og ihærdigt for at få indrettet bygningerne i Svendsgade, så de kan stå klar som 
grundskole til kommende skoleår. Det med de fysiske rammer er rigtig spændende og vigtigt – 
men langt vigtigere er dog, at vi får værdierne og kulturen med fra vores bygninger i 
Kronprinsensgade. En opgave jeg er meget ydmyg overfor, og en opgave alle involverede på 
skolen skal være meget opmærksomme på og bidrage til. Når vi lykkes med det, har vi fortsat 
en fantastisk skole og nogle fysiske rammer, der kan sikre, at nye drømme og visioner bliver til 
virkelighed. 

Vi vil snarest i det nye år invitere elever og forældre til et kik indenfor i Svendsgade og ved 
samme lejlighed informere om den forestående proces med indretning af skolen og selve 
flytningen. Herved er det vores ønske at skabe mest mulig tryghed for alle brugere af skolen og 
skabe store forventninger til de nye rammer. I vil snarest modtage en invitation.

Politisk og økonomisk går det privatskolernes vej i øjeblikket, senest eksemplificeret med den 
nye finanslov, hvor det ganske uventet blev til en øgning af koblingsprocenten. 
Koblingsprocenten er den faktor, der afgør tilskuddet til de private skoler som en procentdel af 
de kommunale udgifter til Folkeskolen. Det kan også fremlægges på den måde, at tilskuddene 
nu er tilbage på det niveau, det var for år tilbage, inden en sænkning over en årrække af 
koblingsprocenten blev besluttet. Vi er meget forsigtige i vores budgetlægning i forhold til 
indregning af koblingsprocenten, da det historisk set er den faktor, der ofte bringes i spil, når 
de sidste brikker i en finanslov skal forhandles på plads. Derudover har det også betydning, 
hvilken farve den siddende regering har. Uanset tilskuddenes størrelse gør vi os umage med at 
skabe mest mulig læring for vores elever med de midler, vi har til rådighed.

I medierne er der i øjeblikket stor fokus på elevtilgangen til de private skoler – både lokalt og 
nationalt. På lokalt plan håber jeg naturligvis, at den øgede søgning også til Esbjerg Realskole 
skyldes de værdier og den kultur, der hersker på vores skole og ikke en flugt fra Folkeskolen, 
som omtalt i nogle medier. Jeg ønsker for Danmark – og Esbjerg – at vi har en god og 
velfungerende folkeskole sådan, at de forældre, der vælger vores skole til deres barn træffer et 
bevidst tilvalg og ikke et fravalg af noget andet. Dermed værner vi om den flotte rettighed, vi 
har i Danmark - nemlig forældrenes ret til at vælge skole til deres barn.

Gennem en længere periode har der været fokus på ”Tal ordentligt” bl.a. gennem indslag via 
forskellige medier. Et område vi også ønskede at sætte yderligere fokus på her på vores skole, 
da det er påviseligt, at et ordentligt sprog har betydning for trivslen i både familier, i skolen og 
på arbejdspladsen. Vi havde valgt at lave en hel skoledag tirsdag d. 29. november kun med 
fokus på temaet. I løbet af skoledagen blev der arbejdet med temaet på forskellig vis afhængig 
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af elevernes alder. Flere elever og voksne har givet udtryk for, at det var en god dag og gav stof 
til eftertanke. Dagen sluttede med et ”fyraftensforedrag” med Jonas Ravn.  De fremmødte 
forældre fik en rundtur i de unge menneskers muligheder på de sociale medier og gode råd til, 
hvordan vi som voksne hjælper vores børn med, at også den form for kommunikation foregår 
på en ordentlig måde. Fremadrettet opfordres til, at elever, medarbejdere og forældre ved 
fælles hjælp fastholder et fokus på ”tal ordentligt” og dermed bidrager til den samlede trivsel.

I løbet af året har vi sagt farvel til nogle medarbejdere og velkommen til nye. Ingen nævnt – 
ingen glemt. Det er altid vemodigt, både for elever, forældre, kolleger og ledelse at tage afsked 
med værdsatte medarbejdere. Det er dog også altid spændende at kunne byde velkommen til 
nye, dygtige og engagerede medarbejdere. Nye medarbejdere giver altid et nyt frisk pust til 
hverdagen. Vi får nye medarbejdere, der med deres personlighed, gode erfaringer, 
kompetencer og ideer nysgerrigt kan spørge ind til det bestående og som kan bidrage til og 
sætte præg på vores tilgange til faglighed, kultur og traditioner.  Det giver en god balance 
mellem fornyelse og traditioner.

Jeg har i en tidligere udgave af Blækuglen omtalt en undersøgelse udarbejdet af Metropol, hvori 
det fastslås, at traditioner er med til at skabe sammenhængskraft på en skole. Derfor skal vi 
værne om vores traditioner her på Esbjerg Realskole, og i forbindelse med jul har vi flere. Blot 
for at nævne enkelte; julemorgensang, Lucia-arrangementet og afslutningen inden juleferien. I 
skrivende stund glæder jeg mig til at opleve dem for anden gang og blive en mere og mere 
integreret del af også traditionerne. Det er klart, at vi kommer til at nytænke nogle af 
traditionerne i forbindelse med flytningen, men det skal være med størst mulig respekt for de 
eksisterende.  Jeg er overbevist om, at en høj grad af fastholdelse af vores traditioner, er en 
vigtig faktor i forhold til at bringe vores værdier og kultur med i de nye rammer i Svendsgade.

Tak for et år, der har været spændende, berigende, travlt, udfordrende og ikke mindst været 
præget af et godt og udbytterigt samarbejde – tak for det.

Jeg vil gøre mit til, at vi ved næste års afslutning kan sige det samme.

Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Carsten Thyrsting

Juleboden er åben
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Jul i 0.B

0.B ønsker alle en rigtig glædelig jul

Julen er over os. I engelsktimerne er 0.B derfor i fuld
gang med at lære nye ”julegloser”. Klassen har lavet

illustrationer til de nye gloser her under:

7

Jul i 0.B
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JUL

Det var sidste skoledag. Sofia hoppede ud af sengen og vækkede sin bror.
De gik ud for at åbne en låge i julekalenderen. De gik ud og så det sneede.

Jubii. På vej til skolen legede de i sneen. Emil skød en snebold i Sofias nakke.
Sofia blev sur og skyndte sig op i klassen. Da de kom hjem, så var hele gulvet

i køkkenet fyldt med mel. Der var små fodspor op til skabet, og så så de nissen.
De sagde pyt, men du må ikke spise alle pebernødderne. Nissen løb væk.

Julia, Amalie, Simon, Kanita og Peter 2.a.

Jul i 2.AJul i 0.B
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NISSERNES HISTORIE

Der var engang en drillenisse. Han boede i en hytte ved siden af julemandens
hus. Inde i julemandens hus boede der to mus. De hed Jens og Marie. De var
gode venner. De kælkede i sneen. Julemanden har en kone. Hun hedder Olga.

De har to børn, der hedder Flip og Flap. De elsker at køre i deres fars kane med
3 rensdyr. Og når de leger i sneen, er nissen Jack med. Så gik de ind og så 

julefilm,
imens var julemanden ved at pynte juletræet med julepynt. Det blev flot.

Naja, Hanna, Halte, Malthe og Anne 2.a.

13

Jul i 2.A Jul i 2.A
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SKANDALEN I JULEMANDENS VÆRKSTED
.

Der var engang en nisse, der skulle hen til julemandens værksted, og den
hed Majsna. På vejen så den en snemand, og så rørte han den, og så blev den

levende. Og så gik han ind iværkstedet og rørte ved alle gaverne, og så
blev de levende,og det hele gik kaput og maskinerne gik i stykker, og så

gik julemanden hen til maskinerne og så løb gaverne væk, og så peb rensdyrene
og julemanden fandt gaverne, og så gav julemanden gaverne.

Maria, Mathilde, Alberthe, Kolje og Anton 2.a.

 15

Jul i 2.A
DET MYSTISKE MYSTERIUM I JULEHYTTEN

Det var d. 23. december, og nisserne var i gang med at dække bord til
julemanden. Næste dag var det jul, og nisserne havde travlt med at

pakke gaver ind. Da de kom op på loftet opdagede de, at gaverne var
væk, og så tænkte de, at det var drillenissen Jonas, fordi de havde glemt at

give risengrød til ham. Og så sagde de undskyld, vil du ikke nok fortælle os,
hvor gaverne er. Okay. De er nede i kælderen. Tak. Vil du gerne holde jul med

os. Ja det vil jeg meget gerne. Og så fløj julemanden ud i verden. Og så
da der var gået to timer kom han hjem, og nisserne havde dækket bord

med flæskesteg og rødkål og kartofler og vin og så spiste de ris á l`amande
og Jonas vandt en kælk. Og så dansede de rundt om træet og så pakkede

de gaver op, og der var 32. Og så gik de ud og kælkede på den store
bakke. Jonas kælkede hele vejen ned. Han var glad for kælken.

Julie, Tobias, Emma, Anna og Morgan 2.a.

Jul i 2.A
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SNAK OM JUL I 1.B.

Hvad er godt ved at have juleferie?
Vi er sammen og får gaver. Søs 1.b.
Det er sjovt at danse om juletræet. Caroline 1.b.
Hygge. Frida 1.b. 
Vi spiser sammen hele familien. Vera 1.b.
At holde fest med sin familie. Isabella 1.b.
Det er dejligt at få besøg af mormor og morfar og spille pakkespil. Freya Amalie 1.b.
Det er godt at være sammen med bedstemor og hendes venner. Riham 1.b.
Det er hyggeligt at være sammen med familien. Gustav A. 1.b.
Det er rart at komme ud og kælke. Magnus 1.b.
Den gode mad. Mattrick 1.b.
Det er dejligt at give gaver. Victor B. 1.b. Det er sjovt at spille. Emilie 1.b.
Jeg elsker at se julekalender i tv. Viktor K. 1.b.
Jeg elsker den gode chokolade i julekalenderen. Samuel 1.b.
Jeg kan lide at bygge en snemand. Christian 1.b.
Det er godt at hygge med mor og far indenfor. Gustav B. 1.b. 
Jeg kan godt lide, at der kommer sne. Noor Fatima 1.b. 
Jeg kan godt lide flæskesteg. Loke 1.b. 

SNAK OM JUL I 1.B.
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tlf.: 75 12 73 77
Gormsgade 100 - 6700 Esbjerg

TIL BLÆKUGLENS NUVÆRENDE OG KOMMENDE ANNONCØRER:

Forældreforeningen takker jer for støtten, I yder til Esbjerg Realskoles elever ved at annoncere i Blækuglen 4 
gange årligt. Med jeres støtte har der igennem mange år været mulighed for bl.a:

Sponsorat til eleverne til Vestkystløbet. 

Juleposer. 

Frugt i forbindelse med motionsløb.

Bogreolsystem til biblioteket.

Musikanlæg og instrumenter.

Komfurer til skolekøkkenet.

Mange forskellige foredrag.

Teateropførelser.

M.m. 

Forældreforeningen sørger for, at alle årgange bliver tilgodeset på lige fod, når der doneres til forskellige 
arrangementer, nyt udstyr mm. 

Er du ny annoncør, er du velkommen til at kontakte Karina Østergaard på Tlf.nr.:  for yderligere Info 
vedr. annoncering i Blækuglen. 

Annoncepriser :

Tak for støtten

De bedste hilsener

Esbjerg Realskoles Forældreforening

2068 0182

pr. Oktober 2016

Annoncetyper Farve Kr. ekskl. moms

Kr. ekskl. moms

Kr. ekskl. moms

Kr. ekskl. moms

Kr. ekskl. moms

Alm. annonce (lille)

3500,-

1900,-

1000,-

625,-

FORÆLDREFORENINGEN 
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Mel: Er du dus med himlens fugle
 

Er du vild med wienersnitzel
Stegt flæsk, persillesovs
Kan du ikke leve uden,
en bøf med bløde løg

Ka´du li et godt glas rødvin
og pandekag´med is
Så Danmarksgade 49

Dit Nye paradis
 

Spisestuen
Danmarksgade 49 ( vi er nemlig flyttet )

Tlf 26171270
Info@spisestuen.com

 
Nu med legehjørne

23
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I 3.B er vi i et rigtig dejligt julehumør. Vi laver mange hyggelige juleopgaver og aktiviteter i 

timerne, vi tænder kalenderlys, øver på at gå Lucia sammen med 3.A og laver julekuverter, 

hvor vi to og to skal planlægge en juleaktivitet i ca. 15 min.

Her er vi i gang med julekonvolutter ne. Indtil videre

 

har juleaktiviteterne været at pynte et lille juletræ

 

til klassen, at spille julebanko og at lave en 

 

guirlandekonkurrence hvor vi i to hold dystede om

 

at lave den længste guirlande på 10 min.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jul i 3.B
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Vi øver Lucia, så vi er klar til Lucia-aften på Esbjerg Realskole torsdag d. 15. dec.
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www.sugeshoppen.dk

Esbjerg -75126083    Varde - 75222261
Randers - 86432282  Kolding - 75521915
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Tlf. 30536822
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Ndr. Fovrfeldvej 10
6710 Esbjerg V
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30 31

Kronprinsensgade 55-59
Postbox 31
6701 Esbjerg

75 12 09 66 – Kontortid: 8.00 – 14.00

Mail@esbjergrealskole.dk
www.esbjergrealskole.dk

Skolens bestyrelse:
Gertie Gorzelak (formand)  40 59 67 06
Jens Peter Fjord (næstformand) 23 26 14 42
Sine Gry Bækby 76 20 06 36
Lisbeth Bailey 24 97 06 40
Henning Lyager 24 28 40 29
Lars Præst Ørsted 75 45 10 30
Bent Würsching 72 66 29 24

Suppleanter:
Heidi Kisum 25 25 67 49

Forældreforeningens bestyrelse:
Charlotte Salbo (formand) 40 22 29 94
Karina Østergaard (Blækugleredaktør) 75 12 61 82
Mette Falther 76 10 02 64
Ann Søgaard 21 70 62 32

Skolens tilsynsførende:
Inger Krog 61 99 62 14

Deadline:
Sidste frist for indlevering af materiale til BLÆKUGLEN er fredag den 24. marts 
2017 kl. 12.00.
Materialet sendes til: esbjergrealskole@hotmail.com
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