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Kære forældre

Blækuglen udkommer denne gang lidt senere 
end normalt her i efteråret og derfor er det mu-
ligt at give fordybelsesugen en forholdsvis aktuel 
kommentar. Fordybelsesuger er en mangeårig 
tradition på Esbjerg Realskole, hvor der er mulig-
hed for at arbejde lidt anderledes end i normale 
skemaer. Det være sig hele dage til et fag eller 
som i indskolingen, hvor der i år blev arbejdet på 
tværs af årgangene med landet Sierra Leone hele 
ugen og flot beskrevet i Esbjerg Ugeavis i uge 42.

Det er et stort arbejde og kræver megen planlæg-
ning, men når man hører og ser elevernes enga-
gement og begejstring, er det givet godt ud. Der 
blev danset fra morgenstunden, knoklet med ma-
tematik flere dage, foredrag med vidt forskelligt 
indhold, ture ud af huset til golf, Svømmestadion 
og Streetmekka m.m. blot for at nævne nogle 
få af aktiviteterne.  Skole og læring på en anden 
måde end normalt. 

Nu kommer en længere periode med alminde-
lig undervisning i den normale struktur langt de 
fleste dage. Genkendeligheden og de faste ram-
mer i længere perioder er på vores skole også en 
grundlæggende forudsætning for læring, trivsel 
og udvikling.

I forlængelse af valgkampen er forhandlingerne 
om finansloven 2020 straks gået i gang og en 
fortsat drøftelse af privatskolernes økonomi med 
særlig fokus på koblingsprocenten sammenholdt 
med skolernes sociale ansvar. Fra regeringens 
side er der et ønske om at nedsætte koblings-
procenten fra 76% til 71% og flytte de sparede 
midler til Folkeskolen. Samtidig skal der indføres 
et taxameterprincip, hvor en del af tilskuddet mål-
rettes de mindre skoler oprettet i tyndt befolke-
de områder samt de skoler, der på forskellig vis 
løfter det sociale ansvar. Sammensætningen af 
et sådant taxameterprincip har jeg på nuværen-

de tidspunkt svært ved at se udmøntet, men der 
arbejdes på sagen. Dog er meldingerne fra andre 
partier end regeringen, at grundlæggende ønskes 
en fastholdelse af den nuværende koblingspro-
cent. Vi følger naturligvis forhandlingerne tæt, på-
virker beslutningstagerne i den udstrækning det 
er muligt og når en finanslovsaftale forelægger, 
tænker vi tilskuddet ind i vores budgetter. Uanset 
ændringerne skal vi nok få budgetteret, så vi fort-
sat kan drive god skole.

Jeg vil gerne endnu engang slå et slag for at føl-
ge informationerne på Danmarks Private Skolers 
hjemmeside. Gennem pjecer og artikler tilstræ-
ber de at supplere debatten med fakta, hvilket vi 
alle kan have glæde af, når vi havner i drøftelser 
om de private skolers berettigelse og eksistens 
– uanset om vi er forældre, bestyrelse, personale 
eller ledelse.

Umiddelbart efter sommerferien gennemførte 
bestyrelsen en målrettet indsats for sikker trafik 
med særlig fokus på morgentrafikken. På venlig 
vis vejledte bestyrelsesmedlemmerne bilister, 
cyklister og gående til at følge de udsendte anbe-
falinger og fik af langt de fleste positive tilkende-
givelser for deres indsats. Indsatsen gentages på 
et tidspunkt her i efteråret, når det atter er mørkt 
ved skolestart for endnu engang at slå et slag for 
trafiksikkerheden ved og omkring skolen. Tak og 
stor anerkendelse for denne indsats.

Lige om lidt starter de mange traditioner i forbin-
delse med julens komme. En fantastisk tid, hvor 
også muligheden for at mødes på kryds og tværs 
om andre ting end de rent faglige er tilstede. Jeg 
opfordrer til, at alle i et vist omfang prioriterer ar-
rangementerne til glæde for børn og voksne.

Carsten Thyrsting
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3a. vinder af årets påskekonkurrence
Et stort tillykke til 3.a, som blev vinder af årets påskekonkurrence.

Svaret var 79 påskeharer.

Mange tak til jer, der deltog i konkurrencen 

I ønskes alle en skøn sommer  fra

Esbjerg Realskoles Forældreforening

Din annonce her? 
Pladsen kan blive din for kun kr. 1.000,- om året (4 indrykninger) 

Læs mere på side 38



FROKOSTBUFFÉT
hver fredag og lørdag 

kl. 11.30-14.30

SPIS HVAD DU KAN FOR 

KR. 139,-

VI BYDER DIG
VELKOMMENOG GODE BØ

FFER

LÆS MERE OM VORES TILBUD PÅ  
WWW.SPISESTUEN.COM 

SPISESTUEN - DANMARKSGADE 49 - 6700 ESBJERG - TLF. 26 17 12 80 - WWW.SPISESTUEN.COM - INFO@SPISESTUEN.COM

LÆS MERE OM VORES TILBUD PÅ 
WWW.SPISESTUEN.COM 

BRYLLUP
Velkomstdrink
3 retters menu 
Fri bar (kl. 18-02) 

KR. 1000,-
pr. kuvert

tilkøb af ekstra timer er muligt
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Klassekultur i 1B

Vi vil gerne fortælle, hvad vi gør i vores klasse, for at vi alle har det godt. 
”Vi har legeaftaler i 12-pauserne hver tirsdag, 
onsdag og torsdag. Det betyder, at vi har en 
legeaftale sammen 4 eller 5 klassekammerater. 
Inden vi går ud til frikvarter, så bliver vi enige 
om en leg. Hvis vi ikke kan blive enige om én 
leg, blander vi legene sammen. Hvis vi er uenig, 
har vi demokrati og flertallet bestemmer. Når vi 
er klar til at gå ud til frikvarter, danser vi Limbo 
ud ad døren. 

Vi sætter smiley’er på tavlen, når vi kommer 
ind fra frikvarter. Vi sætter en grøn, gul eller 
rød. Den grønne betyder: ”mega glad – at det 

har været et godt frikvarter”, den gule betyder: 
”midt imellem – at det har været et lidt godt og 
lidt dårligt frikvarter” og den røde betyder: ”sur 
– at det har været et dårligt frikvarter”. Hvis vi 
sætter en gul eller rød, så spørger den voksne: 
”Hvorfor den blev gul eller rød? 

Rekorder er hvis alle legeaftaler er grønne. Det 
har vi prøvet to gange og vi kunne godt tænke 
os, at de var grønne hver gang.”

Fortalt af Julie og Kasper, 1B
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Legeaftale mellem Anton, Benedikte, Laura og 
Ajdin: ”Vi leger Gemmefangeleg”.

Legeaftale mellem Lotus, Mie, Valde, Aldin og 
Colin: ”Vi leger Kryds Krone”.

Legeaftale mellem Julie, Viktor, Sofie og Sune: 
”Vi leger Mor, far og børn”.

Legaftale mellem Calvin, Philippa, Isak og Mai-
ken: ”Vi leger i sandkassen”.

Legeaftale mellem Sia, Kasper og Christiane (Eman 
var desværre syg): ”Vi leger Virus og hygger os” 
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”Vi har Klassemøde hver onsdag. Klassemø-
de, er hvor vi lytter til, hvad andre siger. På et 
Klassemøde kan vi sige, hvad vi har lavet i 
weekenden, fortælle om: at vi har været i Lego-
land, en legeaftale, at vi hygger os med vores 
familier, at vi har været på ferie. Vi kan også 
sige til hinanden, at vi skal stoppe med at slå, 
sparke eller sige grimme ting. Vi sidder stille 
og vi må ikke larme. Vi sidder pænt på stolene, 

drejer ikke rundt og vi sidder i en cirkel. Vi 
kommer på listen ved at række hånden op. Den 
voksne siger, når børnene må sige noget. Hvis 
vi kommer til at larme, bliver vi slettet fra listen. 
Hvis vi larmer mens andre taler, så mister man 
selv eller nogle andre på listen muligheden for 
at sige noget”.

Fortalt af Colin og Viktor, 1B

”Vi har klasseregler for, hvordan vi er sammen 
og hvordan vi er en god klasse. Vi har stemt 
om, hvilke tre vi skulle have på vores klassere-
gel-plakat, som hænger vi vores klasse.

1. Vi leger med alle 
Vi holder ikke andre uden for legen. Vi siger ikke 
nej til hinanden. Vi prøver at lege med forskel-
lige. 

2. Vi hjælper hinanden med alt 
Vi hjælper hinanden, hvis vi er kede af det. Vi 
hjælper hinanden hen til en voksen. Vi hjælper 
hinanden, hvis vi har problemer. Vi hjælper 
hinanden med opgaver, men vi siger bare ikke, 
hvad der skal stå. 

3. Vi må låne hinandens ting 
Vi må låne alt fra hinanden. Hvis en mangler en 
blyant, kan man låne af en anden. Vi siger ja til 
hinanden, når vi vil låne hinandens ting.”  

Fortalt af Laura og Christiane, 1B.
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”Vi har madpakkebio. Det betyder, at vi spiser 
imens vi ser en film på tavlen. Vi er stille. Vi 
skal huske at spise imens vi ser filmen. Vi har 
indtil nu set Mr. Bean og Olsen Banden. Vi har 
Madpakkebio om fredagen til vores madpakker. 

Hvis vi ikke er stille, så ser vi ikke filmen. Hvis vi 
har været gode hele ugen, så får vi Madpakke-
bio. Nogle gange taler vi også om filmen”.

Fortalt af Maiken, Calvin, Ajdin, Nikolaj og 
Aldin, 1B

”Vi er alle dukse, som sørger for at holde vores 
klasselokale pænt og rent. Vi fejer gulvet. Vi 
lukker alle vinduerne og trækker gardinerne fra, 
så rengøringsdamen kan se, at vi har lukket alle 
vinduerne. 

Har nogle glemt at sætte deres stole op, så 
hjælper vi dem med at sætte dem op. 

Vi henter madpakker og mælk. Når der er nogle, 
der er syge, så leger vi ”mælkedyst”. Vi skriver 
et tal på tavlen og dem som er med i dysten 
skal gætte tallet. 

Vi går også ned med mælketasken og madpak-
kekasse igen. 

Vi sætter time-timeren på 5 min. og når den 
bipper går vi i SFO eller hjem. 

Hvis vi finder glemte sager i klassen, så putter 
vi det i glemte-sager-krukken i klassen.” 

Fortalt af Lotus og Sofie 1B
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Høj kvalitet siden 1946
I mere end 70 år har høj kvalitet 

været omdrejningspunket 
for Lund Skilte.

Vi leverer professionelle skilte-
løsninger og foliering af biler med 

engagement og professionalisme ti l 
kunder i hele landet.

Klassens nørd
– vores viden løfter opgaven på dit næste projekt!

Ring ti l Jakob på tlf. 69 13 53 20
 eller se mere på lundskilte.dk

Hvordan er vi en god klasse?
- sagt af os i 1B til vores Klassemøde

Vi driller ikke 
Vi hjælper 
hinanden 

Vi slår ikke 
hinanden 

Vi spørger 
hinanden, om 

vi må være med 

Vi siger ”ja” til 
hinanden 

Når vi falder, 
hjælper vi 
hinanden 

Vi siger ikke 
grimme ord til 
hinanden  

Vi hjælper 
hinanden hen 
til en voksen 

Vi stjæler ikke 

Vi holder ikke 
nogen udenfor 

Vi leger med 
alle 

Vi er venner – 
vi er ikke 
uvenner 

Vi må låne 
hinandens ting 

Vi skal være 
søde mod 
hinanden 

Vi samarbejder 

Vi hjælper 
hinanden, hvis 

vi har 
problemer  

 

Vi hjælper 
hinanden med 

opgaver, men vi 
siger ikke 
resultatet  

 

Vi griner ikke af 
hinanden 

Vi sparker, 
niver og 

skubber ikke 
hinanden 

Vi rækker ikke F 
til hinanden 
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Legeaftale Sia og Mie, 1B 
”Vi gik sammen hjem til Mie. Vi legede med Kalle, som er 
Mies kanin. Vi legede ”tjener-legen” og hoppede på trampo-
lin udenfor. Vi tegnede med Mies tegnemaskine. Vi spiste 
middagsmad sammen, vi fik rundstykker. Vi legede også 
med Anna, Mies storesøster”.  

Legeaftale Philippa og Benedikte, 1B 
”Vi gik sammen med Benediktas far hjem til Benedikte. Vi hørte 
musik og pludselig væltede et bord og Philippa forstuvede sin finger. 
Vi fik budding til middagsmad og til aftensmad fik vi kartofler, kød og 
svampesuppe. Efter vi havde spist aftensmad, legede vi ”mørkeleg”. 
Vi var også udenfor for at løse et mysterium. Det gik ud på, at Bene-
diktas lillesøsters løbehjul først lå på den ene side af huset og lige 
pludselig lå det på den anden side af huset. Men mysteriet blev des-
værre ikke opklaret. Til sidst læste vi bogen ”Hip-hop og sukkerchok.”

Legeaftale Sune og Anton, 1B 
”Vi var hjemme ved Anton. Vi så fjernsyn på Antons væ-
relse. Vi skød med bue og pil (den grønne, som Anton har 
i hånden). Vi legede også krig med de pistoler og sværd, 
som I kan se på billedet. Vi spiste pandekager med syltetøj 
og sukker. Vi legede også med Antons lillebror, Mads.”  

Legeaftale Valde og Sofie, 1B 
”Det var weekend og vi legede sammen hjemme ved Valde. 
Vi samlede kastanjer og gik hen til en sø. Valdes far sagde, 
at vi skulle gå i søen. Men det gjorde vi ikke, fordi det var 
alt for koldt. Så vi sagde til ham, at han kunne da selv 
hoppe i. Men det havde han heller ikke lyst til 😊”.

Legeaftale Viktor og Anton, 1B 
”Vi gik hjem til Viktor efter SFO. Vi legede ”Ninja-leg” og 
”Dræb politiet”. Vi lavede matematiklektier sammen. Vi 
så også fjernsyn. Bagefter spillede vi Fortnite på Viktors 
X-box. Vi spiste pandekager, pebernødder og oreo.”

Legeaftale Isak og Eman, 1B 
”Det var søndag og vi var til fodbold i tre timer og bagefter 
tog vi hjem til Isak. Vi spillede iPad og telefon. Vi skiftes til 
at spille FIFA 19. Det var rigtig sjovt. Vi var i bad begge to 
efter træning.” 

Vi har legeaftaler efter skoletid



12 13

Hvordan er det 
at g  til E-sport?
Jeg er blevet spurgt om, hvordan det er at gå til 
e-sport. Jeg gik til e-sport en sæson i SGI, hvor 
jeg startede med at spille Fortnite. Jeg skiftede 
hurtigt over til CS-GO., for jeg fik ikke så meget 
træning til Fortnite, vi spillede nærmest bare.

Da jeg flyttede over på CS-GO fik jeg en meget 
god træner. Han er selv mega god til CS-GO. 
Han lærte os, hvor vi skal stå, hvis vi skal skyde 
en modspiller, eller kaste en granat. Det var ret 
fedt.

Min træner havde et headset og gik rundt i 
lokalet, hvor han fortalte os, hvor vi skulle stå 
og hvad vi skulle gøre. Vi sluttede altid af med 
en kamp, hvor vi kæmpede mod hinanden.

Vi havde også en weekend, hvor vi var på 
Bootcamp. Vi skulle ikke kun spille CS-GO men 
vi var også ude i bokseklubben. Det var en fed 
weekend, for vi måtte spille i mange timer alle 
dagene.

Min træner skrev til os over Discord og han gav 
udfordringer til mig, så hvis jeg vandt, ville han 
give mig et skin.

Så  man fik lyst til at gøre sit bedste og øve sig 
derhjemme.

Jeg kunne godt lide at gå til e-sport, men der er 
ikke mange af mine venner, der spiller CS-GO, 
så nu er jeg stoppet igen.

Skrevet af en elev

Model foto



 
 

Dokken 8

BLOMSTERHUSET
Gormsgade 100, 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 73 77

Husk hvad blomster kan gøre

18 19

8.b De sidste skridt

 
 

Dokken 8

BLOMSTERHUSET
Gormsgade 100, 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 73 77

Husk hvad blomster kan gøre

18 19

8.b De sidste skridt

 
 

Dokken 8

BLOMSTERHUSET
Gormsgade 100, 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 73 77

Husk hvad blomster kan gøre

18 19

8.b De sidste skridt

Kontakt

Anne på

9682 1532

Vi har tid, når DU har tid.

Kongensgade 58 • Esbjerg • skjernbank.dk
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Stemningsbilleder fra Sidste skoledag
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4. klasserne

Lejrtur til  
Givskud zoo 2B arbejder med 

norsk som nabosprog
Vi har arbejdet med sprogportrætter. Eleverne har tegnet deres eget 
sprogportræt med de sprog de kan og de sprog, de gerne vil lære.  
Det er blevet til mange fine tegninger. Vi har lært at hilse på hinanden på 
norsk. Vi har også læst og arbejdet med en norsk tekst. 
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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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BØRNEYOGA  •  TWEENYOGA  •  COACHING

SENSITIVE BØRN  •  TEENAGE BOOST
COOL KIDS VEJLEDNING  •  MINDFULNESS

vores  
6. sans

Bettina Møller  Tlf.: 26279939 • www.mindyourchild.dk • www.amaryllishuset.dk

HUSK
SOMMERCAMP!

5-8 årige
8. &. 9. august

9-12 årige
12. & 13. august



 

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



20

LEJRTUR MED 4. KLASSERNE
Onsdag den 02.10: 
Klokken 9.00 tog vi afsted med ”De Blå Busser” og 
sagde farvel til vores forældre. I bussen spillede vi 
UNO, læste tegneserier og spiste slik. Klokken var 
ca. 10.30, da vi ankom til Danhostel. Vi gik herefter 
over i Løveparken. Vi gik sammen i grupper og så 
hele Løveparken. Der var en masse sjove, spæn-
dende og interessante dyr. Vi skulle mødes ved 
kamelerne klokken 13.00, da vi skulle køre med 
safaribussen, så vi også kunne se de helt vilde 
dyr. Der var nogle tyskere med bussen, så det var 
rigtigt sjovt. Vi kørte blandt andet mellem løverne, 

og det var meget spændende. Da turen var færdig, 
måtte vi igen gå rundt i parken, og vi skulle mødes 
ved udgangen klokken 16.00. Der var en shop 
ved Dinosaurparken, som vi handlede meget i!!!! 
Klokken 16.00 gik i tilbage til Danhostel og klokken 
17.30 skulle vi spise aftensmad. Det var pasta og 
kødsovs – det var MEGA GODT!!!! Ved syv-tiden 
skulle vi ud og lege i mørket og lave snobrød. Da vi 
lavede snobrød, sang vi en masse sange rundt om 
bålet og vi hyggede os sammen. 

Og så var det godnat.
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Torsdag den 03.10: 
Lærerne kom og vækkede os ved at synge ”God-
morgen godmorgen til hele bondegården….”. Vi 
skulle op klokken 7.00 og gøre os klar til morgen-
maden. Der var meget forskelligt at vælge mellem 
til morgenmaden, det var lækkert. Vi skulle også 
lave vores egne madpakker, det var sjovt. Klokken 
8.30 gik vi over til Løveparken for at få under-
visning hos løverne. Kokken 8.45 kom der nogle 
dyrepassere og viste os rundt inde ved løverne. Vi 
fandt kradsemærker, løvespor, afføring og opkast. 
Vi kom også ind i løvestalden, hvor vi kunne høre 
dem brøle, se deres tænder og se dem parre sig 
😊 Vi mærkede også på en løvehale, en pote og 
et kranie. Det var meget spændende at lære så 

meget om løverne. Klokken 10.15 måtte vi igen gå 
rundt i parken. Vi så nogle sjove aber, der pillede 
lus af hinanden og nogle bjørne. Klokken 13.00 
var vi færdige i parken, og vi skulle med en bus 
ind til Jellinge, hvor vi skulle besøge et museum 
”Kongernes Jellinge”. Vi blev vist rundt af en rar 
mand. Vi fik set nogle spændende ting blandt 
andet Jellingstenene. Vi måtte også selv gå rundt 
inde på museet. Klokken 16.00 tog vi bussen hjem 
til Danhostel. Vi måtte gå rundt til hinanden på 
værelserne, og det var meget sjovt. Klokken 17.30 
spiste vi aftenmad, vi fik kyllinge i karry. Vi lavede 
herefter blå og snobrød.

Og så var det godnat – vi var mega trætte.

Fredag den 04.10: 
Lærerne kom og vækkede os igen. Vi skulle op 
klokken 8.00, det var rart at sove lidt længere. Vi 
skulle pakke vores ting, rydde op på værelserne 
og støvsuge. Det var lidt trist, at turen allerede var 
slut, men også lidt dejligt at vi skulle hjem igen. Vi 
fik selvfølgelig også morgenmad, hvor der også 
var meget at vælge imellem. Klokken 10.00 kom 

bussen og hentede os. Vi sad igen og spillede 
UNO, læste og spiste det sidste slik. Det var meget 
hyggeligt. Da vi kom tilbage til skolen stod vores 
forældre og ventede på os. Alle forældrene var så 
glade for at se os. Vi ønskede hinanden en god 
weekend og sagde farvel. 

Vi vil gerne anbefale denne tur  
– DET HAR VIRKELIGT VÆRET SJOVT!!!!!!!



- 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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fleksibilitet til at kunne håndtere alt fra det mindste klistermærke til større offshore projekter.
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Din annonce her? 
Pladsen kan blive din for kun kr. 1.900,- om året (4 indrykninger) 

Læs mere på side 38
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9.A.

Lejrskole til KObenhavn
Vi har været på den sidste lejrskole i 9. Klasse 
i København. Det, som gav os det største ind-
tryk, var turen sammen med en hjemløs rundt 
i byen, der fortale os om livet som hjemløs i 
København. Nogle af de ting han fortalte os 
om, var deres dagligdag og de forhindringer, de 
møder i løbet af en dag. 

Da vi tog på lejrskolen, var det også en tur for 
vores klasse til at ryste sig sammen, eftersom 

vi i år har fået en næsten hel ny klasse med 9 
nye elever. 

Men, så var det også lige det dårlige med, 
at Krogh og Wiberg havde glemt at kigge på 
Tivolis åbningstider, så vi kom desværre ikke i 
Tivoli… 

Julie, Frederikke, Thea, 
Isabella, Stine og Helena

Nu kommer jeg jo fra en anden skole, og i 8. 
klasse var vi også på lejrskole i KBH i 5 dage. 
Denne her gang var vi afsted i 3 dage, og jeg 
vil sige, at den her lejrskole var bedre end den, 
jeg var på først. Jeg synes, at den her lejrskole 
gav en masse gode ting socialt, og en del ved 
sammenholdet. Jeg ville dog godt have haft, at 
vi havde været der lidt mere, og at Tivoli havde 

åbent. Det der gav det største indtryk var, da 
vi var på rundtur med en hjemløs. Jeg var ikke 
klar over, hvordan deres levemåde var, og hvad 
de gjorde for at kunne ”holde sig i live”. Jeg er 
mega glad for min nye klasse, og lejrskolen har 
kun gjort det bedre.

Ida

Vi var i Kbh, og det var rigtig sjovt. Det der 
gjorde størst indtryk på mig, var de mennesker, 
som jeg var sammen med. Jeg følte, jeg blev 
meget bedre venner med dem, nu ved jeg 
hvem, jeg kan holde mig til. At se Christiania 
var også meget kulturoplysende, jeg lærte en 
hel del. Biancas jokes var også meget sjove.

Lejrskole er godt, det er en tid, hvor man lærer 
hinanden meget bedre at kende, man bliver 
mere tæt. Det er fedt at have fritid, gå på fast 
food restauranter og være på Strøget. 

Mathias
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Vi var på lejrskole i efteråret, vi var i København 
med hele årgangen. Vi tog afsted med et højt 
humør velvidende at det var vores sidste lejrs-
kole, da vi går ud af skolen til foråret. Det var en 
kort, men hyggelig lejrskole. Vi har været på 3 
andre lejrskoler, en i Givskud, en i Aarhus og i 
Berlin. Men den i København var nok den mest 
specielle, da man var vidende til at det var den 
sidste lejrskole, hvor vi var blandet a og b på 
værelserne for første gang. 

Det der gav størst indtryk, var turen med de 
hjemløse, da vi fik at vide hvordan en hjemlæs 

levede sit liv, hvordan de boede, blev behandlet 
og hvordan de egentlig kæmper hver dag.

Det der er godt med lejrskoler, er at de to klas-
ser får et bedre sammenhold. Klasserne bliver 
rystet sammen, men ikke kun det - børnene 
kommer lidt væk fra skolen og oplever andre 
ting. Vi synes, at en lejrskole skal vare flere 
dage, da man så oplever flere ting. 

Kaare og Benjamin

Nu har vi haft vores sidste lejrtur, som gik til 
København. 

Vi synes, at det var en vellykket og interessant 
tur. Nu når vi er blevet en helt ny klasse, hjalp 
det meget på vores sammenhold både i klas-
sen, men også generelt på årgangen. 

Det der gjorde størst indtryk på os, var nok Chri-
stiania og turen rundt i byen med den hjemløse. 
Det gjorde størst indtryk på os, fordi det er så 
langt fra hvad vi er vant til, og vores dagligdag 
og dermed super interessant at høre om. 

Turen gjorde en del socialt, vi havde en masse 
gode snakke, og det var godt at være sammen 
på en anden måde end bare i skolen. 

Det var trist, at det er vores sidste lejrskole, da 
det gør meget for en klasse. Noget der også 
var ret godt, var at den blev rykket frem i året, 
så vi allerede kom afsted en måned efter vi 
startede i skole, nu når vi er en helt ny klasse.

Frikke, Sne, Anna P, Max og Rasmus

Christiania gav det største indtryk på os, da vi 
derigennem fik noget at vide om ”det sorte liv”. 
Det bedste ved lejrskole er nok at ens sociale 
liv bliver bedre og stærkere, man lærer at kende 

hinanden bedre og på en bedre måde. Det er 
også meget dejligt at komme lidt væk fra skole, 
og prøve noget nyt samt lære noget nyt.

Daniel og Anders
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Geogebra og drejning i 4.a

Ndr. Fovrfeldvej 10
6710 Esbjerg V

12 13

Geogebra og drejning i 4.a

Ndr. Fovrfeldvej 10
6710 Esbjerg V
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www.sugeshoppen.dk

Esbjerg -75126083    Varde - 75222261
Randers - 86432282  Kolding - 75521915

Tlf. 30536822
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Stemningsbilleder fra Sidste skoledag



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)

Jørgen Krogh 
(JK)

Line Rainer 
Herter  
(LH)

Dorthe Olling 
Smedegaard 
(DS) 

Maria Falkengren 
Christensen 
(MC) 

Vivi Larsen 
(VL)

Liselotte Steen 
Hansen 
(LSH)

Per Juul 
(PJ)

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)

Kent Bannerholt 
(KB)

Mia Grigel 
(MI)

Lene Mauritzen 
(LM)

Ole Langermann 
(OL)

Randi Andersen 
(RA)

Mie Gade 
Guldager 
(MG)

Søren Vittrup Bak 
(SB)

Thomas Bork 
Kjelgaard 
(TK)

Vibeke Angelo 
(VA)

Carina Heiberg 
Jensen 
(CH)

Heidi Christiansen 
(HC)

Rikke Jerome 
(RJ)

Mette Vittrup 
(MV)

Dennis Nør 
Jensen 
(DJ)

Anna Nielsen 
(AN)

Tina Terp 
(TT)

Morten Brinch 
(MB)

Kristine 
Kristensen 
(KK)

Martin Neuber 
(MN)

Line Grønfeldt 
Olsen 
(LG)

Lena Ottosen 
(LeO)
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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

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.  

148 x 210 (+2 mm til  beskæring)
kr. 3.500,-

Tak for støtten! De bedste hilsener Esbjerg Realskoles Forældreforening

30
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Skolens bestyrelse:
Gertie Gorzelak (formand) tlf. 40 59 67 06 
Jens Peter Fjord  tlf. 23 26 14 42 
(næstformand)

Sine Gry Bækby  tlf. 26 31 75 91

Lisbeth Bailey  tlf. 24 97 06 40

Bent Würsching  tlf. 72 66 29 24

Jakob Lund tlf. 22 13 14 22

Thomas Helt tlf. 22 32 02 20

Suppleanter:
Lars Prest Ørsted (1. suppleant)

Heidi Kisum (2. suppleant)

 
Skolens tilsynsførende:
Berit Søndergaard Larsen 

Deadline på næste udgave:
Sidste frist for indlevering af materiale  
til BLÆKUGLEN er fredag den  
13. december 2019 kl. 12.00.

Materialet sendes til: 
esbjergrealskole@hotmail.com

OBS! Billeder vedhæftes i mailen!

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

Anders Carlsson  tlf. 25 33 05 77

Casper Heiberg  tlf. 53 53 43 49

Maj-Britt Thomsen  tlf. 29 92 45 42

Suppleant:
Jakob Lund tlf. 22 13 14 22

 

Svendsgade 19-21 
Postbox 31 

6701 Esbjerg
Tlf.: 75 12 09 66 

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

Information
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Din annonce her? 
Pladsen kan blive din 

for kun kr. 625,- om året 
(4 indrykninger) 



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


