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Kære forældre
I skrivende stund arbejdes der på de sidste 
detaljer til receptionen d. 6. oktober og når du 
nu læser bladet, har både forældre og skolens 
elever forhåbentligt haft en fantastisk dag med 
fejringen og markeringen af ibrugtagningen af de 
nye rammer. Den sidste del af skoleåret 2016/17 
og her i den første del af det nye skoleår har flyt-
ningen naturligvis fyldt meget for alle involverede 
på skolen.

Dog tør jeg godt fastslå, efter de første 8 uger, 
at de nye rammer vil blive en gevinst for elever, 
forældre og medarbejdere og allerede nu kan vi 
konstatere, at rigtig meget fungerer efter hensig-
ten og som vi havde forestillet os. Selvfølgelig 
er der områder, hvor vi skal justere, ændre og 
tænke anderledes. Inden indflytningen havde vi 
taget nogle valg på en række områder. Disse valg 
evalueres løbende og når der sker mærkbare og 
væsentlige ændringer, vil vi efterfølgende oriente-
re i det omfang, det er relevant.

Umiddelbart inden efterårsferien vil I modtage en 
up date via Intra.

I den kommende tid afvikles flere af vores tra-
ditioner og disse skal tilpasses de nye rammer. 
Tilpasningen skal ske med nænsom hånd, da 
traditioner er en væsentlig del af Esbjerg Re-
alskoles kultur og forståelse af os selv. Blot som 
eksempel kan nævnes Luciaaftenen, julearrange-
menter og ”hjuleriet” i Vandrehallen.

Det er og vil fortsat være en spændende tid 
med mange små og store beslutninger, så vi 
bedst muligt får udnyttet de nye rammer til alles 
bedste.

Gennem sommeren og her op til forhandlingerne 
om det kommende års finanslov, er de tradi-
tionelle debatter om de økonomiske rammer 
for grundskolerne, og herunder privatskolerne, 
atter et aktuelt emne i medierne. Politisk er 
der ikke enighed om de økonomiske rammer 

for privatskolerne. Nogle af partierne vil hæve 
tilskuddet til de private skoler og andre ønsker 
en ikke uvæsentlig sænkning. Tilskuddene har 
historisk kørt op og ned med ikke ubetydelige 
ændrede økonomiske vilkår som konsekvens. 
Det vi ønsker, er et flere årigt bredt forlig med et 
stabilt tilskudsgrundlag, så vi kan lave et budget, 
der sikrer optimal udnyttelse af den økonomi, vi 
får stillet til rådighed.

Trods den store investering i vores nye rammer 
har Esbjerg Realskole fortsat en god og sund 
økonomi. Der er budgetteret forsigtigt og uanset 
tilskuddenes størrelse, kan vi også fremadrettet 
lave god skole.

De fleste elever glæder sig til efterårsferien. I år 
er jeg ganske overbevist om, at mange kollegaer 
har det ligeså. Det har været en travl sommer 
med oprydning, nedpakning, flytning, udpakning, 
indretning, tilvænning til nye rammer og en 
mængde små og store beslutninger i processen 
med at skabe tryghed og gode vaner for vores 
elever, forældre og samtlige medarbejdere. Vi 
er langt og jeg vil gerne slutte af med, at give en 
kæmpe ros til alle ansatte for den helt ekstra-
ordinære indsats, der er ydet i forbindelse med 
denne helt specielle situation. Samtidig skal 
der lyde en stor tak til alle forældre. Det gælder 
dem der på forskellig vis har hjulpet undervejs i 
processen, givet gode råd, opbakning til beslut-
ningen og de mange positive tilkendegivelser 
og ikke mindst overbærenhed og forståelse i alt 
flytterodet.

Endelig skal der lyde en kæmpe ros til besty-
relsen, der efter grundige undersøgelser og 
overvejelser tog den visionære beslutning at 
købe Svendsgade og dermed skabe endnu bedre 
rammer for en fantastisk skole. 
 
Med venlig hilsen og god efterårsferie. 
Carsten Thyrsting



- mere end 20 års erfaring indenfor:
•  Alle former for smedearbejde

- onshore og offshore
•  Service og reparation

- onshore og offshore
•  Alle typer af rustfrit stål

- også duplex og super duplex
•  Sort stål og aluminium
•  Certifi cerede svejsere
•  Rådgivning
•  Tegning i SolidWorks

•  DS/EN ISO 9001 Kvalitetsledelse
•  ISO/TS 29001 Kvalitetsledelse i Olie-

og gasindustrien 
•  DS/EN 1090-1 Certifi cering af stålkon-

struktioner. Lovpligtig CE-mærkning fra 
d.1. juli 2014

•  DS/EN ISO 3834-3 Kvalitetssystem til 
svejsning

•  Achilles JQS Kvalitetssystem for under-
leverandører til Olie- og Gasindustrien i 
Danmark og Norge

•  Fødevarestyrelsens kontrolrapport

Limfjordsvej 9 • 6715 Esbjerg N • Tlf.: +45 75 47 00 66
www.mimontage.dk • info@mimontage.dk

- mere end 20 års erfaring indenfor:
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LIGE TIL AT FÅ ØJE PÅ

BLIV SET MED SKILTESTEDET
Vores topmoderne produktionsapparat er tilpasset således, at vi har den fornødne kapacitet samt 
fleksibilitet til at kunne håndtere alt fra det mindste klistermærke til større offshore projekter.

Med klart fokus på følgende områder biler, butikker, klistermærker, offshore samt vindmøller, ser 
vi frem til at byde dig og din virksomhed velkommen.

RING OG FÅ ET RIGTIG GODT TILBUD PÅ TLF. 76100219
-ELLER LÆS MERE PÅ WWW.SKILTESTEDET.DK

Skiltestedet ApS Mådevej 19 · DK-6700 Esbjerg

- i hele Danmark
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2.a tester og anmelder

Den nye legeplads

Bænke rundt om træerne

Bænkene er hyggelige. De er også lidt 
beskidte, men man kan da bare lægge 
noget over. Bænkene er runde, hvide og 
lavet af plastic. 

3 stjerner ud af 5

Skrevet af August Emil og Sebastian 2.a

Vi ville skrive om klatrestativet

Det er sjovt at man kan klatre og lege aber. Man 
kan svinge sig i det. Og man kan sidde i det.

Man kan hoppe i det. Vi elsker at lege fangelege.

Det er sjovt at klatre i det. Klatrestativet er sjovt 
at hoppe ned fra, den er 6 m høj.

4 stjerner ud af 5

Skrevet af Viktoria Maj og Isabella A 
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Bålhytten

Bålhytten er god, når det regner. Den er sjov og man 
kan bytte kort derinde. Man kan lave bål derinde, 
men det har vi ikke prøvet endnu. Man kan sidde og 
hygge-snakke inde i bålhytten. Man kan også jonglere 
med en fodbold derinde.

3 stjerner ud af 5

Skrevet af Morgan og Sarah 2.a

Fugleredegynge

Vi skal skrive om snurre rundt gyngen. Den er 
god og sjov, men den er aldrig fri. Man kan gynge 
højt på den og så giver det et sug i maven, men 
man kan også få det skidt tilpas af det og blive 
svimmel.

 
4 stjerner ud af 5

Skrevet af Lillie og Isabella W 2.a

De små fodboldbaner  
og trampoliner

De små fodboldbaner er gode at spille på 
fordi bunden er god. Den er blød og man 
slår sig derfor ikke. Vi synes at trampolinen 
er for lille til at hoppe på.

4 stjerner ud af 5

Andrea,  Anton,  Oskar  og Jeppe, 2.a
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Klatrestativ

Klatrestativet er en god ting på legepladsen. Den er 
god og klatre på.

Stængerne er gode at rutsje på. Vi synes at det er 
sjovt men de voksne synes at det ser farligt ud. 
Vi elsker at være der i frikvarteret. Den er 6 m høj. 
Klatrestativet er også god når man skal slappe af. 

5 stjerner ud af 5

Skrevet af Alberte, Emilie, Nanna og Filippa

De 5 gynger

De er gode at klatre ved. Det er lidt træls 
at der er bøjle på gyngen. Ville ønske 
de kunne gynge højere. De er sjove at 
gynge på fordi man kan lave high 5 med 
fødderne.

5 stjerner ud af 5

Skrevet af 2.a

Multibanen

Banen er god at lave saksespark på. Hvis 
det har regnet er banen lidt glat. Den er god 
at spille fodbold, dødbold og basketball på. 

5 stjerner ud af 5

 Skrevet af 2.a
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4.a og 4.b

Lejrskole i givskud zo0
Fodring af ulvene

Der var ni ulve, en af dem var en hun og der var 
to gamle hanner. Og fire unge hanner. De blev 
fodret med kylling og heste ben. Der var en hvid 
han og alle de andre var grå. Når klokken ringer, 
hyler de for at vise, hvor mange de er. De tisser 
for at afmærke deres territorium. Hannerne får 
ikke så meget kylling, fordi de er så gamle. 

Fodring af gorillaer

De fik æbler at spise. De slog på brystet og 
klappede, fordi de var spændte. Den store han 
gorilla ville bestemme, hvem der måtte spise. 

Lavet af Victor, Benjamin, Søs og Fidan

Fodring af kamelerne 

De fik gulerødder. Der var 2-3 unger. Der var 
også en kæmpe stor han kamel. Lige så snart, 
at den kom i nærheden af en gulerod, så tog 
han den bare fra de andre hun kameler. Vi fik 
lov til at fodre dem med gulerødder. Det var 
sjovt. 

Og en af hun kamelerne spyttede på en piges 
taske, fra vores klasse, så tasken lugtede af 
bræk. 

Lavet af:  Luna, Lærke og Frey 
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Løvebesøg 

De brøler ret sej, især hun løven. 

De er støre end man tror i virkeligheden. 

De kan godt lide at spise zebra/heste. 

Man fik respekt for dem, når man så dem. 

De har en kæmpe manke. 

Vi fik fortalt om hvordan løverne levede, og de var 
farlige. 

Løver inde i zoo er farlige end de frie løver, fordi 
de er vant til at være sammen med mennesker, 
og derfor er de ikke bange for mennesker. 

De var rigtig smukke. 

Lavet af Signe, Alberte, Emilia, Andrea, Peter. 

Safari-Busturen 

Chaufføren hed Nina, hun var mega sød.  

Vi så på mange dyr f.eks. løver, næsehorn og 
giraffer 

Vi fik lov til at røre ved et stort dyre-æg 

Vi vinkede til dyrepasserne i traktoren. Vi kørte 
igennem parken, hvor vi så forskellige dyr. Hvert 
sted var som et nyt land. 

 

 Lavet af  Amaryllis, Sander, Lærke, Emilie og 
Christian 

Fortsat

Lejrskole i givskud zo0
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Vores aftensjov  

Vi var i en gymnastikhal, og vi legede mange lege 
fx haj leg fodbold dødbold osv. 

På vores værelser spillede vi Uno, bil spil og 
terningespil  

Vi holdt fødselsdag. Vi fik kage og flødeboller 

Vi fik læst godnathistorie af lærerne. Det var 
hyggeligt. 

Vi hyggede på værelserne og slappede af. 

Lavet af Casper, Lulu, Hjalte og Mathias  



12

AtletikstÆvne
med 6.a og 6.b

Vi startede med at møde klokken 8 på skolen som vi plejer, 
hvor vi fik resten at vide om dagen. Klokken 8.30 cyklede 
vi alle sammen ud til Atletikstadion. Vi cyklede igennem 
skoven, det var rigtig hyggeligt. Vi var derude ca. 8.45, hvor 
vi stillede cyklerne ude foran. Vi havde alle cykler med så 
det var dejlig nemt. 

Klokken 9 startede de første discipliner, som var længde-
spring for drengene og boldkast for pigerne. For drenge-
ne gik det rigtig godt og det gjorde det også for pigerne. 
Bagefter var der nye discipliner - pigerne skulle nu have 
længdespring og drengene 80 m løb. En af drengene vandt. 
Vi spiste lidt på skift fordi alle lavede noget hele tiden. Der 
var pizzasnegle, gulerødder og ellers havde man sin egen 
madpakke med og lidt lækkert. Efter det skulle vi rundt til 
andre ting. Nogle skulle til kuglestød, 800 meter, spydkast 
og højdespring. Det gik godt for mange af os og vi samlede 
mange point sammen. Nogle gik hen til de andre skoler og 
snakkede og hyggede lidt med dem.  

Vi hyggede også med klassen hvor vi snakkede, gik rundt 
og heppede på hinanden. Til sidst skulle nogle løbe stafet. 4 
drenge og 4 piger skulle løbe sammen. Det var rigtig fedt at 
vi skulle løbe stafet. Til sidst blev der råbt resultater op, det 
var omkring 14. 25, men der blev kun sagt top 4 så vi ved 
ikke helt hvilken plads vi kom på. Vi fik næsten en halv time 
før fri da vi skulle have været færdige 15.00.

Skrevet af Nynne og Isabelle 6.b
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Sam’s Pizza 
 

 

Torvegade 110 
6700, Esbjerg 

 

Tlf: 75 13 14 12 
Mobil: 28 45 16 61 

 

Åbningstider: 
 Man – fre: 1100 - 2100 

Lør – søn: 1200 - 2100 

 

Frokost pizza nr. 1 - 15: 50,- kr 
Man – fre: 1100 – 1500 

 

Lad os stå for jeres næste arrangement! 
 

Vi sælger også slice, mini durum, kebab og kyllingebox 
 Bestil online gennem 

vores hjemmeside, scan 
QR-koden  

Aut. VVS-Installatør og kloakmester firma
Målerhusvej 3 · 6700 Esbjerg · Sdr. Nytoft 8A · 6720 Fanø · www.deresblik.dk · 75 12 50 11

Renovering og 3D-tegning af badeværelser · Blikkenslagerarbejde · VVS-arbejde



Det faglige hus giver en hånd
Få 1.000 kr. eller meget mere
Melder du dig ind i Det Faglige Hus, og oplyser du på indmeldelsen, hvilken klub du 
ønsker at støtte, så sender vi 1.000 kr. af sted, når du har betalt dit første kontingent.

Tilbuddet er til alle klubber - små som store. Du og din klub bestemmer selv, om 
sponsoratet skal tilfalde klubkassen, eller om det skal dedikeres til et bestemt hold.

Meget mere end 1.000 kr.
Der er ingen grænser for, hvor stort et sponsorat 
du og din klub kan få. Du skal bare sprede bud-
skabet i klubben om, at alle, der melder sig ind i 
Det Faglige Hus, er med til at støtte klubben med 
1.000 kr.

Alt det praktiske
Kontakt Gitte B. Slot i Det Faglige Hus. Så hjælper 
hun jer med af få aftalen på plads. Vi gør det også 
nemt for dig at markedsføre aftalen i din klub, idet 
vi kan hjælpe med plakater, du kan hænge op og 
flyers, du kan omdele.

Gitte B. Slot
sponsorat@detfagligehus.dk

Sms SPONSORAT til 1231*
Tlf: 8880 2040

Fuld faglig tryghed i Danmarks billigste fagforening med a-kasse for alle
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COACHINGBØRNEYOGA 
MINDFULNESSTWEENYOGA

SENSITIVE BØRN TEENAGE BOOST
COOL KIDS VEJLEDNING

vores  
6. sans

Bettina Møller  Tlf.: 26279939  
www.mindyourchild.dk – www.amaryllishuset.dk
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Forældrenes egen Halloween inspiration

Afhuggede fingre

Velsmagende men klam

Hjernekage

Du skal bruge 
Pølser og mandler

Sådan gør du  

Skær en passende negleform af pølsen. 
Del mandlen i to og skær spidsen af  så 
den ligner en negl.  

Du kan pynte af med ketchup som blod 
hvis det skal være rigtig drabeligt 

Du skal bruge 
2 Mazarintærter 
1 rulle marcipan 
1 glas syltetøj – gerne jordbær uden klumper 
En skål med rund bund 

Sådan gør du 
Mas tærterne sammen i bunden af skålen 
så du får din grundlæggende hjerneform

Rul marcipan ud i lange tynde pølser

Vend kagen ud af skålen og dekorer den 
med marcipanpølser i et krøllet mønster 
så det ligner en hjerne. 

Smør jordbær eller hindbærsyltetøj ud 
over og velbekomme! 
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Tips til efterårsferien
Fanø Vadehavsfestival 

I efterårsferien fyldes Fanø med musik,  
fest og masser af sjov for hele familien.  
På hovedgaden opstilles et telt fyldt med  
aktiviteter for børn. Se komplet program på 

www.fanoe-vadehavsfestival.dk

Sælsafari på Fanø

En vadevandring til sælbanken er en af de 
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er 
det bedste sted i Nationalpark Vadehavet 
for at opleve både den spættede sæl og 
gråsælen. Der ligger normalt mellem 200 og 
400 sæler og soler sig i sandet. Turen varer 
ca. 2 timer og koster kr. 100,- for voksne og 
kr. 50,- for børn. 

clubfanoe.dk

Guidet ridetur på Fanø

Fanø Rundridning kan tilbyde ridning for 
både nybegynder og øvede rytter. Kan du 
ikke ride kan du få en træktur. Kom og sig 
hvilket niveau du er på og vi prøver at få 
lavet den rigtige tur til dig.

www.fanoridning.dk

Tirpiz

Under overfladen gemmer den danske 
vestkyst på et væld af gribende historier. 
Men du ser dem ikke med det blotte øje. 
Kom med under sandet i Tirpitz og opdag 
alle vestkystens skjulte fortællinger om 
forliste skibe, farlige smuglere og forbudt 
kærlighed.

Tirpitzvej 1, 6857 Blåvand

vardemuseerne.dk/museum/tirpitz



Vi har tid, når DU har tid.

Kontakt Christian på 9682 1506

Kongensgade 58 • Esbjerg • skjernbank.dk
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Nye 7. klasser 
i madboden
Ny skole, ny madbod. Vi går nu i syvende 
klasse, og skal til at stå i boden. Vi har 
fået tildelt 2 borde i parterren, hvor vi står i 
stort set hvert frikvarter. Der er dog blevet 
snakket lidt om vi ikke kunne få SFO’ens 
kantine, men intet er blevet valgt endnu. 
Det er en kamp som vi helst gerne vil vin-
de - for det er lidt bedre at stå kantinen 
end der hvor vi står, synes vi selv. 

Vi hygger os en del når vi står i boden, 
selvom det måske er lidt irriterende, hvis 
man lige havde glemt det, og lavet en an-
den aftale. Nede ved boden bliver der både 
snakket om vores timer, men også med 
vores købere. Det er altid dejligt at have 
nogle stamkunder. Specielt er det fedt at 
se når lærerne aflægger visit. Der skal lige 
snakkes om ”dagens sladder”

Salget klarer sig fint. Der har været godt 
gang i det her de første uger. Sådan håber 

vi det bliver ved resten af året, men man 
ved aldrig. Det bliver solgt lidt af alting, til 
både de mindre og de større klasser. 

Hvis der er nogle, der er syge eller bare 
ikke har mulighed for at stå i boden, er der 
en god klassekammerat, der tager plad-
sen. Det er et godt system som hjælper 
meget, for det kan være besværligt at stå 
alene i boden. Især i starten af pausen for 
der er tit en lille kø. 

Vi prøver også at holde det så rent som 
muligt. Der er normalt 3 i boden, en der 
tager i mod penge og to som giver maden 
ud. Når vi så har tid skynder vi os ud og 
vasker hænder.  

Vi håber I vil komme forbi og købe noget 
fra boden. 

Med hilsen fra syvende klasserne
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Sebastian Waldhauer (tv) og  
Marco Lindberg (th) nyder godt af de 

rummelige forhold i Svendsgade. 
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Hvordan er det at 
gõå i 10. klasse?

Jeg har valgt 10. klasse for at jeg kunne 
få et ekstra år til at blive mere moden, og 
møde nogle nye mennesker.  Samtidig 
med, at jeg bliver mere voksen i min ind-
stilling til skolearbejdet, kan jeg mærke, at 
mine karakterer bliver bedre. 

Undervisningen i 10. klasse er tilpasset 
til vores niveau, og jeg oplever, at tingene 
bliver forklaret på en god måde i alle fag. 
Lærerne vil gerne hjælpe eleverne, og det 
er hyggeligt i timerne samtidig med, at 
vi lærer noget. Det er ikke surt at være i 
timerne.

Jeg glæder mig faktisk til at komme op 
og i skole hver morgen, og sådan havde 
jeg det bestemt ikke i de første år af min 
skoletid.

Den tid, jeg bruger på skole her i 10. kl., er 
væsentligt højere end i 9. kl. Det kan jeg 
mærke ved, at det kan være svært at nå 
lige så mange andre ting, som jeg gjorde 

sidste år. Derfor kan jeg godt nogle gange 
føle mig stresset, fordi jeg gerne vil passe 
min skole godt, men jeg vil også gerne 
passe mit arbejde godt. Alligevel er det en 
fordel at gå i 10. kl. frem for i gymnasiet 
efter 9. kl., fordi jeg får tid til at afprøve 
nogle grænser og muligheder, som jeg 
ellers ikke ville have haft tid til.

Der er en masse gode og rare mennesker 
i min klasse, og jeg har det godt sammen 
med både mine egne klassekammerater 
og med parallelklassen. Jeg har fået en 
masse nye venner, og jeg udvikler mig 
fagligt.

I 10. kl. har vi en hel afdeling af skolen for 
os selv, så vi kan føle os som de ældste 
og mere modne elever, der har en særlig 
fordel. 

Og så glæder jeg mig selvfølgelig til, at vi 
skal til New York i foråret.

Marco Lindberg, 10.a
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Medarbejdere
Ledelsen

Lærere

Kontor Teknisk personale

Carsten Thyrsting 

Skoleleder 
Christel Møker 

Viceskoleleder
Lene Holm 

Sørensen 

Administrativ leder

Alice Rosendahl 

Mønsted 

Sekretær

Torben Madsen 

Serviceleder

Anja Lopdrup

Lorenzen 

(AL)

Camilla Black 

(CB)
Anne Yoo 

Pedersen 

(AP)

Birgitte Looff 

Schmidt 

(BS)

Lone Noer 

(LN)
Charlotte 

Christina Pedersen 

(CP)

Dan Sylvester 

Apel 

(DA) 

John René Fjord 

Torbensen 

(JF)

Bianca 

Pedersen 

(BP)

Jacob Wiberg 

(JW)
Iben Toft Copsø 

(IC)
Inge Tanggaard 

Johansen 

(IT)

Line Rainer 

Herter  

(LH)

Karina Frausing 

Sørensen 

(KS)

Jørgen Krogh 

(JK)
Vivi Larsen 

(VL)
Liselotte Steen 

Hansen 

(LSH)

Lena Ottosen 

(LeO)

Kontakt til lærerne sker igennem intra 
eller på udleveret telefonnummer. 
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Lærere

Ansatte i SFO

Birthe Kirstine 

Linding 

(BL)

Dorte Remme 

Nielsen 

(DN)

Majken Kjærgaard 

(MK)
Lise Sørensen 

(LiS)
Jakob Auerbach 

(KA)
Carsten Nielsen 

(CN)

Dorthe Olling Sme-

degaard 

(DS)

Line Grønfeldt 

Olsen 

(LG)

Randi Andersen 

(RA)
Mie Gade Guldager 

(MG)
Maria Falkengren 

Christensen 

(MC)

Thomas Bork 

Kjelgaard 

(TK)

Vibeke Angelo 

(VA)
Per Juul 

(PJ)

Heidi Christiansen 

(HC)
Lasse Rosendahl 

Mønsted 

(LM)

Mette Vittrup 

(MV)
Cecilie Staal 

Dinesen 

(CD)

Jonas Vang 

(JV)
Anna Tjørnelund 

Nielsen 

(AN)

Tina Terp 

(TT)
Morten Brinch 

(MB)
Søren Vittrup Bak 

(SB)
Martin Neuber 

(MN)
Kristine Kristensen 

(KK)
Carina Heiberg 

Jensen 

(CH)
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DØGNVAGT
75 12 00 98

Annoncør
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 Ann Søgaard, på tlf: 21 70 62 32,  
for yderligere info vedr. annoncering i Blækuglen. 

Materiale sendes til: esbjergrealskole@hotmail.com

Annoncepriser (4 indrykninger):
Annoncetyper: Format: Pris eksl. moms

”Visitkort” annonce 67,5 x 47,75 mm kr. 625,-
1/4 s. annonce 67,5 x 98,5 mm el. 138 x 47,75 mm kr. 1.000,-
1/2 s. annonce 138 x 99 mm el. 67,5 x 200 mm kr. 1.900,-
1/1 s. annonce 138 x 200 mm el.  

148x210 (+2 mm til  beskæring)
kr. 3.500,-

Tak for støtten! De bedste hilsener Esbjerg Realskoles Forældreforening
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Skolens bestyrelse:
Gertie Gorzelak  tlf. 40 59 67 06 
(formand)

Jens Peter Fjord  tlf. 23 26 14 42 
(næstformand)

Sine Gry Bækby  tlf. 26 31 75 91

Lisbeth Bailey  tlf. 24 97 06 40

Henning Lyager  tlf. 24 28 40 29

Lars Præst Ørsted  tlf. 75 45 10 30

Bent Würsching  tlf. 72 66 29 24 

Suppleanter:
Heidi Kisum  tlf. 25 25 67 49

 

Skolens tilsynsførende:
Berit Søndergaard Larsen 

Deadline på næste udgave:
Sidste frist for indlevering af materiale  
til BLÆKUGLEN er fredag den  

1. december 2017 kl. 12.00.

Materialet sendes til: 
esbjergrealskole@hotmail.com

Forældreforeningens bestyrelse:
Ann Søgaard (formand)  tlf. 21 70 62 32

Mette Falther  tlf. 76 10 02 64

Anders Carlsson  tlf. 25 33 05 77

Casper Heiberg  tlf. 53 53 43 49

Maj-Britt Thomsen  tlf. 29 92 45 42

Suppleanter:
Rikke Pedersen 

Svendsgade 19-21 
Postbox 31 

6701 Esbjerg
Tlf.: 75 12 09 66 

Kontortid: 8.00-14.00
mail@esbjergrealskole.dk
www.esbjergrealskole.dk

Information



Din grafiske identitet er et spejl af
virksomhedens værdier og visioner.

Vi hjælper dig med ét samlet,
grafisk udtryk, der sætter

prikken over i'et.

www.grafiskadlibitum.dk

Identitet Grafisk design Produkter Webdesign Sociale medier Rådgivning

casperheiberg.dk
tlf. 53 53 43 49

HVAD 
END DE 
LAVER
(bare på en anden måde)


