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Kære elever og forældre
Utroligt men sandt – vi har nu været i bygninger-
ne i Svendsgade i over et år og med afholdelsen 
af kræmmerdagen, har vi prøvet alle elementer 
fra vores årscyklus. Som forventet kan alle vores 
traditioner føres videre i de nye rammer, hvilket 
har været en klar prioritering for hurtigst muligt 
at skabe tryghed og genkendelighed. Fremad-
rettet kan vi tilpasse vores gamle traditioner 
eller udvikle nye, så vi udnytter de nye rammer 
optimalt.

Vi har mange visioner, ønsker og muligheder 
med de nye rammer. Derfor har vi også igangsat 
en proces, hvor vi får udarbejdet en strategi for 
Esbjerg Realskole for de kommende 3 – 5 år, så 
vi kan være på forkant med udviklingen. Elever, 
forældre og personale er kommet med rigtig 
mange input og ønsker for Esbjerg Realskole og 
disse er nu ved at blive samlet og struktureret til 
videre bearbejdning. I vil løbende blive orienteret. 
Tak for bidragene indtil nu.

Til tider er trafiksituationen rundt om skolen 
kaotisk – specielt om morgenen. Vi har haft et 
konstruktivt møde med Esbjerg kommune i uge 
39 og venter på nogle tilbagemeldinger i forhold 
til eventuelle tiltag for at trafiksikre. Det er vores 
ambition at få udarbejdet nogle anvisninger på 
kort sigt inden den mørke tid rigtig sætter ind.  
Vi skal blot være sikre på, at disse anvisninger 
passer sammen med eventuelle tiltag fra Esbjerg 
Kommune. I hører nærmere snarest muligt. Pas 
fortsat godt på vores fælles børn og hjælp dem 
sikkert i skole.

På Esbjerg Realskole har vi i mange år haft 10. 
klasse som en mulighed for både egne elever 
og elever fra andre skoler i Esbjerg og omegn. 
Vores oplevelse og erfaringer med de unge 
mennesker, der tager en 10. klasse hos os, er 
særdeles positive. Grundene til at tage en 10. 
klasse er mange og dem vi hører er oftest ønsket 
om faglig optimering i forhold til den ønskede 
ungdomsuddannelse, ønsket om et ”mellemtrin” 
inden endelig start på en ungdomsuddannel-

se, ønsket om at modnes i forholdsvis trygge 
rammer og et ønske om større afklaring af valg 
af ungdomsuddannelse. 

Med det indhold vi har sat sammen for vores 10. 
klasse, er det min vurdering, at de nævnte ønsker 
tilgodeses på allerbedste vis.

Politisk er der ikke helt samme velvilje i forhold 
til 10. klasse eller mere præcist er der et stor 
ønske om, at få en større procentdel af de unge 
mennesker hurtigst muligt i gang med en ung-
domsuddannelse og meget gerne en erhvervs-
uddannelse. Jeg vil gerne plædere for, at alle de 
elever, der er afklaret i forhold til uddannelsesvalg 
og er parate til den ønskede uddannelse, selvføl-
gelig skal videre fra grundskolen og naturligvis 
den ungdomsuddannelse, der er mest relevant 
for den enkelte. Samtidig vil jeg også slå et slag 
for, at de unge mennesker, der af ovennævnte 
grunde har brug for et ekstra år, fortsat får 
mulighed for det og gerne med et varieret tilbud 
af udbydere og dermed også et varieret tilbud af 
indhold. Uanset om det er på en efterskole, pri-
vatskole, folkeskole, en erhvervsuddannelse eller 
andet, er jeg overbevist om, at alle udbydere er 
deres ansvar bevidst og sikrer den enkelte elevs 
alsidige udvikling og bidrager med endnu en 
brik til et indholdsrigt og godt liv. Jeg er ganske 
enig med Karsten Suhr, formand for Danmarks 
Private skoler, når han udtaler; ”Styrk overgangen 
mellem grundskole og ungdomsuddannelse, 
men ødelæg ikke 10. klasse for at få flere elever 
på erhvervsuddannelser”.

Vi er stolte af vores 10. klasses tilbud her på sko-
len og arbejder til stadighed på, at tilbuddet lever 
op til udviklingen og dermed sikre, at 10. klasse 
udvider alle elevers muligheder for et kvalificeret 
valg af ungdomsuddannelse – både gymnasiale 
og erhvervsrettede.

Er I så heldige, at der venter en lille ferie, så 
rigtig god ferie.

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

VI ER RIGTIG GODE TIL DANSK MAD 
MEN VI KAN MEGET MERE END DET

FROKOSTBUFFÉT
hver fredag og lørdag

kl. 11.30-14.30

SPIS HVAD DU KAN FOR 

KR. 119,-

BRYLLUP
Velkomstdrink

3 retters menu

Fri bar (kl. 18-02)

KR. 1000,-
pr. kuvert

tilkøb af ekstra timer er muligt
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Vi er startet i 1B efter sommerferien. I 1. klasse 
har vi fået nye fag. Det er billedkunst, musik, 
motorik, natur/teknologi og kristendom.

I dansk læser vi små tekster i den røde læse-
mappe, vi skriver i skriv løs-hæftet, vi arbejder 
med bogstaver og andre opgaver. Vi arbejder 
også nogle gange sammen med 1A, hvor vi 
arbejder i grupper.

I engelsk hører vi sange og arbejder i en bog. 
Når timen er slut, siger vi altid goodbye til vores 
engelsklærer.

I matematik arbejder vi i Trix-bogen. Om torsda-
gen arbejder vi i vores ekstrabog.

I billedkunst laver vi flotte ting. Vi skal gøre os 
umage, når vi maler.

I musik øver vi os på morgensange. Vi leger 
også stopdans og spiller på instrumenter.

I natur/teknologi har vi indsamlet mælkekarto-
ner, da vi skal bygge vores egen bondegård.

I kristendom lærer vi om Gud og Jesus, og om 
hvordan jorden blev skabt.

I motorik tegner vi med kridt udenfor på jorden. 
Vi bevæger vores kroppe og laver børne-yoga.

Hvis vi har mange lektier for, går vi i lek-
tiecaféen.

Vi har lavet fælles klasseregler, så alle børn har 
det godt i skolen.

I frikvarterne leger vi i legegrupper. Vi leger 
mor-far-børn, klatrer i klatrestativet, spiller 
fodbold og leger fange-gemme.

Vi går altid på weekend med en fredagsdans

Hilsen 1B

1.b.

Livet i 1.B.
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—>livet i 1.B.
KLASSENS NØRD
- vores viden løfter opgaven på dit næste projekt!

HØJ KVALITET SIDEN 1946

I mere end 70 år har høj kvalitet været
omdrejningspunket for Lund Skilte.

Vi leverer professionelle skilteløsninger
og foliering af biler med engagement og
professionalisme til kunder
i hele landet.

Ring til Jakob på 69 13 53 20
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1.b.

Brev fra 2.A.
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Vi var til forpremiere i biografen og se “Iqbal 
og den indiske juvel”. Det var rigtig sjovt at se 
filmen og af hygge med hinanden. Vi skulle 
skrive en historie til Blækuglen. Vi har arbejdet 
to og to samen hvor vi skulle skrive en historie. 
Hvis I har lyst til at se flere historier hænger de 
udenfor 3.Bs lokale. I vores historier har vi fået 
inspiration fra “Iqbal og den indiske juvel”. Nog-
le af vores historier er her i Blækuglen. Vi har 
arbejdet med start, midte, klimaks og slutning.  

God læselyst. 

Venlig hilsen 3B

3.b.

Vores oplevelse med
“Iqbal og den indiske juvel”
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Klassen og den indiske juvel 
Det startede hjemme i Danmark i København på skolen 
der hedder vitaskolen i 3.b i 3.b går Liva, John, Sille, Oskar, 
Mads, Vera, Zalim og læren sefølgelig som hedder Viktor. 
klassen havde vundet en kongurence så man kunne 
komme til indien i Beca. De skulle ud og se en mase ting 
også den indiske juvel. Kun de ud valdte kunne holde den. 
Den var smuk  

De glæde sig alle sammen. Der var to med mere end 
Viktor. For han kan nemlig ikke klare en klasse slev. det 
var deres matematik lærer og deres englesk lærer. For det 
var deres vigtigeste Lærer. De skal bo hos Zalims tante 
Miskva hun bor i et paldes.

Nu var det ved at nerme sig den dag de skulle til indien 
alle var ved at pakke en stor kuffert. 

Det tog ti timer til at flyve til indien. De skulle kører i to 
timmer fra lufthaven til Zalims tantes  paldas for hun bor 
Beca.  

Nu var de i indien. Første mogen skal de ud og spise 
mogenmad på en fin recdurang   og så skal de ud og 
se en lille hyggelig by. Den liger lidt kørsel væk fra Beca. 
Byen hedder iresy  der er en masse butiker i iresy. Nu har 
de været i iresy skal de ud og se den indiske juvel. Det kan 
man kun en gang om året fordi den er meget sjælden. 
Når de kommer hjem skal de skifte tøj fordi man skal 
være fin når man skal se den indiske juvel. De er kommet 
ind i tæmplet . Juvelen var der stor og smuk. De møde 
sjefen som hedder Puha. Puha beskøtede den indiske 
juvel. de fik lov til at se den indiske juvel. da De kom ind 
slukede lyset og da lyset tænte var den indiske juvel væk. 
Alle trode at det er var læreren. Puha tog juvelen op af 
Viktors låme. 

Så skulle Viktor i fængsel. Han skulle være i fængsel i 15 
år.  

Nu var det deres opgave at få ham ud. Matemattik læren 
sagde at de må finde på en plan der hjemme. Men nu skal 
de ud og se den sællde Viktor skal sidde i lang tid.   

2 dage efter havde de en plan. De skulle ind og lede efter 
spor. Den plan virkede ikke.  de hvidste at puha havde 
juvelen.  men det gik ikke særligt godt Puha opdavede  
dem. Puha. kørte dem hen til et dybt hul. I hullet var 3 
krokodiler. Puha kastede dem i hullet. Undtagen John og 
Liva de havde gemt sig bag en busk nu glældete det om 
at kom ud der fra.de løb så hurtigt som de kunne endelig 
er de hjemme hos Zalims tantes paldes. Hun spurte hvad 
der var der galdt siden de var så får pusted. “ vi var inde i 
Puhas palads “ hvor er alle de andre “ de er kommet ned 
i et stort   mørkt hul”. “Og Viktor er i fængsel. “gud er han 
ja han er “ vi måtte ortene det. det syntes vi var en god 
ide. Vi skulle have en plan A og en plan B. Hvis plan A ikke 
duede.  “ vi starter ved midnat god ide sagde John og 
Liva”. Da de skulle brøde ind i Puhas palds skulle de bruge 
mange ting. Og de skulle være mega stille. De kunne se 
alle de andre børn og lærer. De havde et langt reb alle 
skulle op mens han spiste frugkers. De kunne høre ham 
han var på vej. alle var oppe nu de løb så hurtigt de kunne 
lige pluselig så Puha dem han gav sig til at løbe. Da de 
kom til Miskvas palads skynde de sig ind. Puha prøvede 
at spake døren op men det virkede heldivis ikke. Mens 
englesk lærern ringete til poliet. Da politiet kom prøvede 
Puha at tale sig uden om men det virkede ikke. Så begyn-
dete de at slåes nogen politiger sagde at de bare skulle 
tage nøglen til fænselet og få Viktor ud af sælden. Og ha 
en god ferie.  

SKREVET AF FRIDA OG MAGNUS
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Det var en varm sommer i Thailand solen skinnede og 
den Thailandske konge ved navn Pomipon skulle i krig. 
Året var 2324 og den 5. Krig mellem Thailand og Indien 
var i gang.  

I Indien var folk sure. De var sure fordi de ikke havde en 
juvel. Puha havde mange planer om at tage den Thailand-
ske juvel. Puha var en sur mand og den Indiske konge. 

Men det ville generalerne Mattrick og Din fra Thailand 
ikke tillade. Men Puha var rigtig sur og samarbejde med 
den Svenske konge Sure Svend Bent. Sure Svend Bent var 
også ude efter juvelen for ham, Pomipon, Mattrick  og Din 
var de eneste der vidste vad juvelen kunne. Den kunne 
gøre mænd rige men hvis kvinder rørte den så ville de 
blive til en snegl.  

Så begyndte Puha og Svend at drave i krig mod Thailand 
men Din og Mattrick var gode til krig. De skød 1748 
tudsen soldater med deres hær.  

Men Puha gemte sig i Pomipons slot og så to han nogle 
kvinder men med det samme de tog juvelen blev de til 
en snegl. 

Men svend to juvelen lige foran Puha. Puha blev meget 
sur på svend. Svend var spion for Pomipon. 

Pomipon var maget glad for at han fik juvelen men så løb 
han væk. Men Puha var forbedret så han skød på ham 
med skud og han blev såret.  

Så kom der en soldat hen til Pomipon og hjalp ham.  

Den rigtige svenske konge var fanget i en celle i slottet. 
Der kom nogle soldater fra Svergie og hjalp Svend. De løb 
ud af slottet og blev skudt efter.  

Samtidig var Puha i gang med at dræbe Pomipon men 
Pomipons mænd stoppede Puha men så kom Svend 
med sine Svenske og de Indiske soldater de tog den Thai-
landske juvel og omdøbte den til den Svenske juvel.  

Men nej der kom Din og Mattrick i en tank og skød 
Puha og Svends soldater. Svend løb med juvelen men 
Pomipons mænd løb efter men så stoppede soldaterne 
fra Burma Svend.  

Mattrick blev angrebet bagfra men han tog den Svenske 
soldat og dræbte ham.  

Svend og Puha kom i fængsel i thailandsk fængsel. 
Pomipon for juvelen og bliver glad men han gør Mattrick 
og Din til konger over Thailand.  

Imens at Svend og Puha var i fængsel.  

Men Mattrick og Din så at Pomipon falt om og døde af 
alderdom og smærte. Alle var ked af det i Thailand. Men 
til sidst blev alle glade igen. Han blev også 105 år.

Skrevet af Din og Mattrick

Pomipon 
og den
thailandske
juvell
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Mira bor i Danmark og Emmely bor i Tyskland. De er ven-
ner. Mira vil gerne besøge Emmely. Men Emmely vil ikke 
have besøge af Mira fordi Emmelys mor er syg og hun ry-
ger. Emmelys far døde i krien og der for var hines mor sur 
og ked at det.Derfor skal Emmily besgøe Mira i Danmark.   
Det er sommer i Danmark. Mira og Emmely er glade for 
de skal spille Twisters. De skal sove sammen i en uge det 
er nemlig sommerferie. Miras mor er made sød og hun 
for kæler Mira.Mira og Emmely skal på ferie i en uge med 
hinanne i Spanien. Nu siger de for væl til Miras mor. 

 Nu er de i flyet. De køber en cola, sandwich og nogne 
tips. De sover og terneger. I flyet møder Mira og Emmely 
to drenge. Mira og Emmely har sommerfugle i maven 
fordi de glæder sig til Spanien. De flyver og flyver de leger 
har det sjovt. De er der om ledt de flyver og flyver og 
flyver og flyver. “Vi lander”, siger piloten. De ankommer til 
Spanien og finer hotelet. Så ser de drengene fra flyet. De 
er naboer på hotelet. Dregne bader med dem og laver alt 
muligt med dem og de har det sjovt. De hedder Tobias og 
Frederik. De skal alle fire ud og have en is. De kom hjem 
og drengene inviterede dem på mitdag og ud på spitbåd 
i morgen.Næste dag står pigerne klar med sommerkjoler 
på. De går på spitbåden nu. Lige plyselig så de et rødt 
lys. Pigerne døker ned for at se hvad det er og drengene 
bliver på spitbåden. Pigerne dørker læner og læner og 
så….! Kom der en haj. Drengene er stadig på båden og 
pigerne var lagt nede på bunden. Drengene nåede ikke at 
adva Mira kommer op til båden og fortæller at Emmely er 
ved at dråkne. Tobias springer på hovedet ned i vandet og 
henter Emmely op. Mira og Frederik skønner sig at tage 
imod Emmely i vanet og løfter hende op på båden, for 
hun kan ikke få luft i vanet. Nu kommer  vandet ud. Hun 
får lidt mad de tager tilbage på hotellet. Emmely fortæller 
at hun så en rød julvel på bunden af havet. Det var den 
hun ville hente med op men havde ikke luft nok til at hen-
te den.Neste dag. Mira  kan ikke forstå  det med en juvel 
det er markeligt.  de vil ud i spitbåden  så  de kan finge 
den rød juvel for det kan ikke pase at da kan var en rød 

juvel. men de synes at der var nåde om  en rød juvel.  de 
går der ned hajen er der ikke de skønder sigdet gør Mira. 
Mira tage juvelen og så kommer hun op. Mira er glad for 
at hajen ikke kom. de kommer hjem de møder en dreng 
han sagede hej jeg heder Hassan. De siger hej med dig 
og Hassan siger hvad har i. de siger åh ikke nåd. Han sigr 
jo.    de siger nej Hassan tag honden  af Mira og så siger 
han må jeg købe den for 800. Nej ! Siger de. Han siger 
det er dronning Gerda siger han. Er det raktit ?. ja ja det 
er ratit. Kom med okay siger de. Det er min mors tante. 
Okay siger de. De går med han.han siger at hun er død. 
De siger det er sønd for dig. De siger vil du med i vores 
gruppe. Han siger ja ja og ser glad ud. De siger vi er ver at 
løse en mustermen men du ved og det ja siger Hassan. 
Han siger at min mors tante arved den okay siger de. De 
går og snarker og så !. kommer en mand han sige hej. De 
siger hvem er det hassan siger de t er han der slog min 
mors tante ihjæl. Han siger også han er ude efter den.de 
laver en fæle og politiet kom fodi at Mira ringet til politiet. 
Politimanden kom og sagede kom på vejen allegaden 
okay siger de og politimanden går. 

De går på vajen som politimanden sagede og politiman-
den kom og sagede vil i med i avisen ja siger de gringer 
så siger politimande hvad heder jer bande gruppe?. De 
siger den heder krokodildebanden  og siger de. Politi-
manden siger gå op på senden i får en medalje af takkket 
hjælp af jer.Og de festede og festede og den dag.det var 
den  beste  dag og de hyggede sig den dag.og de kom 
hjem  dagen før. Det er nat. Mira og Emely de går hjem. 
Mira og Emely  kan se nåd men det er !.......... MOR siger 
Emely . Hej råber Emely hej siger hennes mor. Hun siger 
hvad laver du her ? Siger hun.mor siger at hun har fået en 
kæste de skal giftet og et år. Okay sig hun og krammer 
mor og ser glad ud. Og Miras mor kommer også og siger 
at de skal snakke sammen den dag var god                . 

Skrevet af Søs og Isabella R. 3.b

Pomipon 
og den
thailandske
juvell

Mira, Emmely
og haves juvel  
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Malala og  
Holi Juvelen
Der var en smuk pige der boede i Indien. Den pige hed 
Malala. Malala var 15 år gammel. Hendes forældre er 
rige. Hendes mor hedder Fatva og hendes far hedder 
Puhar. Malalas mor og far gag Malala en Holi juvel. 
Det er en juvel med magiske kræfter. Den har kræften 
til at lave farvestof.  

Næste dag fik hun en kæreste han hedder Iqbal han 
er 16 gammel og er også rig.  

:3 år senere:  

Da Malala havde været kærester med Iqbal i 3 år hav-
de de tænkte sig at flytte sammen I Malalas hus. 

 Der er noget Malala ikke viste om Iqbal, Iqbals far 
er nemlig den mest eftersøgte forbryder i hele byen. 
Man kaller ham for Pankaj som betyder Lotus på 
dansk. 

 Iqbal har lært ledt triks af sin far, som at hoppe 
igennem glasruder og stjæle ting uden at personen 
opdager det.  

Da de skulle til at sove kunne Iqbal ikke sove, Iqbal 
kiggede på Holi juvelen som om det var en kæmpe is. 

 Da Malala stod op var Holi juvelen væk. Malala vidste 
ikke hvor den var henne. Men hun kunne også se at 
Iqbal var væk. 

 Så hun tog over til ham. Men der kunne hun høre at 
de lage en plan, Om at slippe væk fra Indien med Holi 
juvelen. 

 Da de var færdige med planen gik Malala hen til 
døren og bankede på. Iqbal åbner døren og sagde, hej 
med dig, hvad laver du her? jeg ville bare lige spørge 
om du ved hvor min juvel er henne. Nej sagde Iqbal 
og lukkede døren. 

 Malala tænkte at det var meget uhøflit og bankede 
på igen og sagde, hvorfor lukkede du bare døren 
i hovedet på mig. Undskyld men ville du indenfor, 
sagde Iqbal. 

 Ja det ville Malala gerne, så så Malala noget i Iqbals 
baglomme det linte formen på Malalas juvel. Da hun 
så Iqbals far så slog det hende at det var Pankaj. Det 
var dem der stjal Holi juvelen. Men hun holdte det for 
sig selv. 

 Iqbal fuglte Malala indenfor. 

 Malala prøvede at lægge en plan til hvordan hun 
kunne få fat i Holi juvelen og få dem i fængsel. 

 Plusdelig tænkte Malala at hun bare skal ringe til 
politiet. Malala prøved at finde en undskyldning for at 
ringe til politiet uden at det virker mistenkelit. 

 Men det kunne hun ikke. Malala skulle hjem og ringe 
til politiet men de tog den ikke. Så hun lage en plan 
som var at tag et forklæde så Malala lignede en af 
Iqbal tjenere. 

 Hun lånte en af de hendes egne tjeneres forklæde. 
Hun tog det på og begyndte gå der hen. De så hende 
ikke. 

 Hun listede sig ind i køkkenet. Og ringede til politiet, 
de tog den og sagde at de kom med det samme.  

5 minutter efter kom de til paladset og gik ind og 
sagde Iqbal og Pankaj Malala løb ud til politimænde 
og slog Iqbal ud på gulvet og tog holi juvelen ud af 
hans lomme. Han var bevestløs. 

 Så mangler vi bare Pankaj Malala løb der hen hvor 
pankaj var. 

 Så løb politimænde ind og grab ham.

Skrevet af Ella og Gustav B.
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Musiklokalet har fået en ordentlig opgradering 
siden vi er flyttet til Svendsgade. En del af den 
opgradering skyldes at vi har fået penge til en 
række nye instrumenter, men siden sommerfe-
rien kunne vi ikke få adgang til vores elektriske 
instrumenter og mikrofoner. Vores gamle mixer 
var brudt sammen. Mixeren er musiklokalets 
motor og der komme ikke meget lyd igennem 
uden den.

Vi vil gerne takke forældreforeningen for, at 
vi nu har fået en ny og samtidig bedre mixer. 
Forældreforeningen gik ind og dækkede købet 
af vores nye mixer, så vi hurtigt kunne komme 
i gang med at bruge mikrofoner, keyboards og 
elektriske trommer igen. Det er både lærere og 
elever rigtigt glade for, så mange tak til foræl-
dreforeningen endnu en gang.

Tak til for ldreforeningen
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BLOMSTERHUSET
Gormsgade 100, 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 73 77

Husk hvad blomster kan gøre
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BLOMSTERHUSET
Gormsgade 100, 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 73 77

Husk hvad blomster kan gøre
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Kontakt

Anne på

9682 1532

Vi har tid, når DU har tid.

Kongensgade 58 • Esbjerg • skjernbank.dk
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MOR TIL TRE
Sanne Pleidrup, socialrådgiver på 30 timer, bor 
med mand og børn i Torvegade. Har børnene Elliot 
i 5. klasse, Camille i 2. klasse og Milo i 0. klasse – 
alle på Esbjerg Realskole.

Hvornår er det bøvlet at være mor til tre skolebørn?
- Det kan f.eks. være til Kræmmerdagen, det giver lidt ud-
fordringer, for vi kan kun være i en bod hver ad gangen, så 
vi deler det op og render lidt til og fra børnenes boder. Men 
ellers får vi det hele til at fungere med en stor familiekalen-
der og planlægning.

Hvad er den bedste børnefødselsdag, I har holdt?
- For Elliot var det nok i 4. klasse, hvor han holdt fødsels-
dag med en klassekammerat. Først fik drengene pizza 
hjemme hos os, og bagefter tog alle til is-disko i skøjtehal-
len. Det var et stort hit.

- For Camille var den bedste børnefødselsdag nok, da hun 
gik i 0. klasse, og pigerne lavede byg-selv-lagkager med 
diverse pynt og lyserød flødeskum. Det var lige noget for 
en flok piger at få lov til at sidde og pynte lagkager selv.

- Milos første skolefødselsdag har vi til gode endnu, han 
har fødselsdag til november.

Tre børn med fritidsaktiviteter – hvad går jeres til?
- Elliot går til hip hop dans i Esbjerg Dance Studio i Hel-
golandsgade om mandagen og trommer på kulturskolen 
samme dag. Camille går til dans torsdag i Esbjerg Dance 
Studio, og Milo går til fodbold om tirsdagen på King Ge-
orge hold – fodbold for sjov – i EGF hallen og til svømning 
på Præstegårdsskolen om torsdagen.  

Det kræver en del planlægning og styring af kalenderen. Og 
et godt netværk. Vi har min mor, som er gået på pension, 
og som hjælper os rigtig meget og gerne vil. Vi er heldige. 
Børnenes aktiviteter er nøje udvalgt efter, at de skal være 
sjove for børnene og praktiske i forhold til afstand og ikke 
være alt for tidskrævende.

Hvem pakker taskerne derhjemme?
- Det gør jeg. Men det burde de vel egentligt gøre selv.

Hvornår laver børnene lektier?
- Vi har en aftale om, at lektier skal laves inden aftens-
maden og helst lige efter skole. De laver lektier ved 
køkkenbordet, og jeg sidder sammen med dem, når det er 
nødvendigt

Hvad er det bedste ved at have tre børn?
- Det er al den glæde, de har af hinanden. Selvfølgelig har 
de også konflikter, men det lærer de jo også af.

Hvornår er det Sanne-tid?
- Jeg er god til at mødes med veninder om aftenen eller 
tage på weekendture – og får ladet op.

Hvorfor valgte I realskolen?
- Jeg gik der selv i en periode af min skoletid, og vores 
børn var i børnehaven på Nygårdsvej, hvor rigtig mange 
børn skulle på realskolen efterfølgende, så det gav god 
mening, at de fulgtes ad videre.

(Foto: Polfoto (red.)
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Dej: 

25 g gær

3 dl mælk

1 spsk honning

40 g smeltet smør

1 tsk salt

450-550 g hvedemel

Bages i ca. 15 minutter

Alternativt: køb en færdig pizzadej 
og spar på opvasken ;O).

Fyld: Brug rester fra aftensmaden 
(Spaghetti, kødsauce/Kød i strimler, 
grønt og tomatsauce, eller skinke, 
ost og pasta).

Tips til madpakken

Pirogger



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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EVENTS/WORKSHOP

vores  
6. sans

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

MindYourChild – opmærksomhed på krop og sind giver børn i harmoni og balance

Tween forløb m/fokus på indre ro, troen på dig selv, styrke og mod.  
• Opstart oktober/november - 5 x 2½ time
• Små grupper – maks. 8 deltagere, alder 4.-6. klasse

Teenage forløb – Du er god nok! Tør du tro på det?
• Opstart oktober/november – 5 x 2½ time
• Små grupper – maks. 8 deltagere, alder 7.-10. klasse

Julefred
• Lad hjerternes fest begynde og nyd en skøn stund sammen som familie
• Onsdag d. 21/11 kl. 18-20 – Voksen + 1-2 børn 

• Yoga 
• Mindfulness 
• Terapi/Cool Kids 
   vejledning

Juleyoga
• Til JER der kan lide yoga/mindfulness – og oveni elsker JUL
• 3 tirsdage i december fra kl. 15-16 for 6-8 år/kl. 1615-1715 for 9-13 år



 

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
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Vi er i begge 4. klasser med i et projekt der hedder ultra:bit. 

Vi har arbejdet med ultrabit i Natur og teknologi. 
Vi har kodet en mikrobit og lavet spørgsmål til hin-
anden, f.eks. da vi arbejdede med svampe kunne 
et spørgsmål være ”Hvad hedder den svamp der 
er rød med hvide prikker?”, når man trykkede på 
knappen havde vi kodet svaret ind.

Ajla 4B

ULTRABITS BUDSKAB 
Dette er en microbit der er lavet af DR Ultra. 
Ultrabit er inspireret af BBC’s største undervis-
ningssatsning i over 30 år i år 2016 blev der lavet 
microbits til 1 million skoleelever i Storbritannien. 
Budskabet Ultrabit er et budskab om at børn skal 
lære at programmere, mange skoler er med i 
projekt ultrabit. 

Ditte, Isabella og Nicolas 4B

Man kan lave sten saks papir med dem, skridt-
tæller, slagtæller til bordtennis og terning. Du kan 
stille spørgsmål til dine venner. Du kan bruge 
microbitten til matematik, dansk, engelsk, natur-
teknologi og en masse andre fag. Vi stillede f.eks. 
hinanden spørgsmål om kroppen.
Vi har det rigtig sjovt med at lave det.

Roberta, Lucas og Mads 4B

”Jeg synes det er rigtigt sjovt, man lærer en masse 
af det og det er sjovt at man kan gøre det på 
computeren.” 

Frederik 4A

4. klasserne

Projekt 
Ultra:bit
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”Det er ret nemt og sjovt at lære at programmere.” 
Julia 4A

”Jeg synes at det er, som om man bare sidder og 
leger, man tænker ikke over at man lærer noget. 
Det er sjovt at udforske.”

Amalie 4A

”I starten da man så dem tænkte man ”Hvordan 
kan jeg få det til at blive til noget?”, men da man så 
kom i gang og fordybede sig i det, så var det rigtigt 
fedt at arbejde med.”

Alberthe 4A

”Først tænker man, at man nok kommer til at gøre 
det forkert, når man så kommer i gang er det rig-
tigt sjovt, for så lærer man også at programmere.”

Julie P 4A

”Jeg synes det er meget interessant, hvad sådan 
en lille mikrobit kan udvikles til.”

Mathias 4B

”Det er sjovt fordi man bare kan programmere alt 
muligt fedt.”

Simon 4B

”Det er sjovt at man kan få ting fra computeren 
overført til mikrobitten.”

Maria 4B

”Det er spændende og sjovt at lære at kode. For 
man lærer ikke så meget om kode ellers. Den er 
hurtig til at overføre den programmering du har 
lavet til den på computeren.”

Isabella 4B



- 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:

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

SKILTESTEDET_A5 FLYER.indd   1 23-03-2016   13:26:03
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Cambridge English 
Cambridge English is a new subject at Esbjerg Re-
alskole. Cambridge English is a good opportunity 
for pupils to become better at English. Cambridge 
English lessons is different from normal English 
lessons, because in Cambridge lessons we learn 
English like they do in England. We speak English 
throughout class, we don’t do that in normal 
English lessons. But what do we benefit from this 
class? We speak a lot of English, and we get a big-
ger vocabulary. Besides that, we get a certificate 
that we have done a Cambridge English exam. We 
would recommend Cambridge English to younger 
students 

Made by: 
Oliver Steen, Nikolai Agerskov 

and Oliver Bailey

8. klasserne

valghold i Cambridge engelsk
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Cambridge English
What is it?
Cambridge English is a new optional class, that 
we have been the test-drivers for this year. It is a 
new level of English. It is a bit more challenging 
and exciting, and it focuses more on grammar, 
than your usual English class. It is for people who 
crave a bigger challenge in English, but you do not 
need to have perfect pronunciation or vocabulary 
to participate.

What do we do in class?

Well, we do a lot. 

We focus mostly on grammar, listening tests and 
preparing for exams. 

Examples of things that we already have learned, 
are suffixes and prefixes, listening, reading, pro-
nunciation, formal and informal use of language.

In class we can only speak in English, which can 
be challenging at first, but with the consequence 
of having to bring sweets for the entire class, you 
start to get the hang of it. 

PS. Side effects include can not stop speaking 
English until an hour later and a little bit of home-
work (according to Charlotte) 

This year’s classes are Mondays and Thursdays at 
1:40 pm to 2:25 pm at Esbjerg Real Skole

What do I benefit from these classes?

Not only do we get an extra boost in our English 
skills, we also get a hand on experience with the 
language and learn how to use it on a daily day ba-
sis and in writing. You can also get sufficient help 
with any problems you may have during class, 
since there is more focus on the individual pupil. 
At the end of term, you will also receive a certifi-
cate after the Cambridge exam, this can come in 
handy later on in life, with applications, CVs etc. 

This class does not only benefit your language 
skills, but you also have a lovely time, with your 
friends and teacher.

So basically, you can not say no to this experience, 
because Cambridge English is brilliant in every 
way.

Written by Freja and Helena 8.A

Cambridge English
Cambridge English is extra classes for people who 
wants to learn more about English, and a more 
advanced level of English. 

It’s two times a week, Monday and Thursday from 
1.40 pm – 2.25 pm.  

We do a lot of things, but mostly we focus on 
exam preparation for the final exam at Cam-
bridge English. At the exam there are teachers 
from Studieskolen in Copenhagen who are going 
to examine you. They’re educated in Cambridge 
English. So, it won’t be your own teacher who ex-
amines you. 

But we also do a lot of listening, reading and 
grammar tests. Every class is starting with us 
speaking two and two for two minutes each about 
a picture we’ve chosen. We’re not allow to speak 
Danish in class.  

We do get a little (much) bit of homework accord-
ing to Charlotte.  

Cambridge English gives us a lot. We get better at 
English like speaking, reading and grammar. When 
we’re done and have passed the final exam, we 
get a certificate. 

It’s something you can use to prove at what level 
your English skills are at, when you apply for high 
school, jobs and just a summer job in general.  

If you’re up to something challeng-
ing, then you should pick Cambridge English when 
you get the opportunity. 

Made by: Thea and Frederikke 
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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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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 Sme-
degaard 
(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)

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)

Cecilie Staal 
Dinesen 
(CD)

Jonas Vang 
(JV)

Tina Terp 
(TT)

Morten Brinch 
(MB)

Kristine 
Kristensen 
(KK)

Martin Neuber 
(MN)

Line Grønfeldt 
Olsen 
(LG)

Lena Ottosen 
(LeO)

32 33



26 27

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

34
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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 torsdag den  
6. december 2018 kl. 12.00.

Materialet sendes til: 
esbjergrealskole@hotmail.com

OBS! Billeder vedhæftes i mailen!

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
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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
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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


