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Kære elever og forældre
Utroligt, men sandt. Endnu et skoleår er gået
og om muligt oplevet som værende gået endnu
hurtigere end tidligere. Ganske naturligt har det
for alle med tilknytning ti Esbjerg Realskole været
et specielt og til tider et hektisk år med flytningen
til rammerne i Svendsgade.
Det har for alle – elever, forældre og personale
– krævet en ekstra indsats, såvel mentalt som
fysisk. En god investering og endnu engang en
kæmpe anerkendelse og stor tak for alle bidragene. Min helt klare opfattelse er, at alle involverede
profiterer af de nye rammer. Trods det, at vi har
været igennem en periode med tæt på tropevarme og derfor også en periode med varme lokaler,
er konklusionen fra både elever og personale,
at indeklimaet har fået et stort løft. Indeklimaet
er en af flere væsentlige forudsætninger for at
skabe trivsel og læring.
Andre forudsætninger er frisk luft og muligheden
for at få bevæget sig i pauser og korte breaks
i timerne. Forståeligt nok savnede flere elever i
starten udearealerne fra den gamle skole og de
aktiviteter disse gav mulighed for. Stille og roligt
har eleverne fundet og udnyttet mulighederne
på de nye udearealer, og i den første uge af sommerferien suppleres med yderligere aktivitetsmuligheder. Også her må konklusionen være, at for
en midtbyskole er udearealerne af høj kvalitet.
Gennem skoleåret har fokus også været rettet
mod andre væsentlige forudsætninger, bl.a.
forårets overenskomstforhandlinger. Forhandlingerne endte med forlig inden for de faggrupper,
der er ansat på skolen; dog uden en arbejdstidsaftale for lærerne. Den del arbejdes der med i
en politisk nedsat arbejdsgruppe frem mod de
næste overenskomstforhandlinger. Lokalt på
skolen har der gennem flere år og i særdeleshed
siden sidste overenskomstforhandlinger i 2013
været en god dialog om løsning af opgaverne
på skolen. Det er både personale, bestyrelse og
ledelse ret overbeviste om, at vi fortsat kan have

og der arbejdes hen imod at lave en lokalaftale,
så der er ro på den del og dermed fortsat fuld
fokus på elevernes trivsel og læring.
Året går sin gang og dermed også udskolingselevernes eksamensperiode. De sidste 4 uger inden
sommerferien går de til de afsluttende mundtlige
prøver. Det medfører mest glæde, men også
skuffelser og uanset hvilken holdning den enkelte
har til eksamener og karakterer, er det en del af
uddannelsessystemet, og karakterer kan både
åbne og lukke døre. Derfor forsøger vi også at
hjælpe de unge mennesker hen mod at kunne
forberede og gennemføre en eksamenssituation
på en sådan måde, at præstationen svarer til ens
faglige niveau opnået med en given indsats. Herefter kan karaktererne være en lille del ud af en
lang række faktorer, der kan være med til afgøre
i første omgang valg af ungdomsuddannelse og
sidenhen en videre uddannelse. Traditionelt ved
denne årstid drøftes i medierne, om der er for
stor fokus på eksamen og karakterer på bekostning af læringen. Jeg ser prøver, eksamener og
karakterer som en ud af flere måder at evaluere
undervisningen på. Det må aldrig stå alene og
skal nøje afbalanceres.
Juni måned er tiden for skolens deltagelse i Vestkystløbet. Endnu engang vandt skolen præmien
for det største skolehold og med ny rekorddeltagelse – 167 deltagere. Trods sommerens eneste
regnvejrsdag blev det en god dag med motion
og hyggeligt samvær på tværs af årgangene for
både elever, forældre og personale. En stor tak
til de forældre, der laver et kæmpe arbejde med
tilmelding, opsætning af telt og ikke mindst et
stort traktement, så sukker og vanddepoter hurtigt genetableres. Har man tid og overskud kan
udvalget sagtens bruge en ekstra hånd – de er
gode til at uddelegere små overskuelige opgaver.
Rigtig god ferie og sommer til alle
og på gensyn d. 15. august.
Carsten Thyrsting
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MArkedsdag i 0.a
I forbindelse med matematikundervisningen,
afholdte 0.A markedsdag i torsdags. Ugen op
til, indsamlede børnene brugt emballage hjemmefra og medbragte det i klassen. Børnene
havde mange spændende tomme ting med,
som de kunne sælge. Torsdag morgen inviterede vi 0.B ind til vores marked. Ved to store boder i hver sin ende af klassen, blev alle de fine
ting solgt. Derudover havde markedet en bank,
hvor man kunne hæve penge. Og der var også
en bytteboks, hvor man kunne bytte det man
havde købt og få penge retur. Alle 0.klasses
børnene syntes det var en rigtig sjov og lærerig
morgen, hvor de hjalp hinanden med at regne.
Én af børnene fra 0.B mente endda han havde
fået ondt i maven, fordi han havde købt 2 store
kakaomælk, 2 is og 2 pakker kiks ;-)
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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

5. klasserne på besøg i

science Center Esbjerg
p rybners
5. klasserne på besøg i ScienceCenterEsbjerg på Rybners i Grådybet. Her
blev de undervist af en af gymnasiets naturvidenskabelige klasser i emnet bevægelse. De lavede mange forsøg lige fra deres egen bevægelse til
opsendelse af raketter. Derudover fik de fysikteori og gennemførte komplicerede beregninger. En spændende dag med masser af udfordringer.
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- 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
• Certificerede svejsere
• Rådgivning
• Tegning i SolidWorks

• DS/EN ISO 9001 Kvalitetsledelse
• ISO/TS 29001 Kvalitetsledelse i Olieog gasindustrien
• DS/EN 1090-1 Certificering af stålkonstruktioner. Lovpligtig CE-mærkning fra
d.1. juli 2014
• DS/EN ISO 3834-3 Kvalitetssystem til
svejsning
• Achilles JQS Kvalitetssystem for underleverandører 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

LIGE TIL AT FÅ ØJE PÅ rk
- i hele Danma

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

Lær at forstå hvad gameren mener

gamersprog
Akronym

Betydning

Oversættelse

AFAIK

As Far As I Know

Så vidt jeg ved

AFK

Away From Keyboard

Væk fra tastaturet, ikke ved
computeren

ASAP

As soon as possible

Snarest muligt

ASL

Age, Sex, Location

Alder, Køn, Sted. Bliver brugt
i chatsammenhæng.

BB

Bye bye

Farvel

BBL

Be back later

Kommer tilbage senere

BBS

Be back soon

Er snart tilbage

BF

Boyfriend

Kæreste (mand)

BRB

Be right back

Er straks tilbage

BTW

By the way

Forresten

BUMP

Bring up my post

Et indlæg man skriver på et forum,
for at få ens tråd op.

CU, CYA

See you

Vi ses/ses

FAQ

Frequently Asked Questions

Ofte Stillede spørgsmål, ses ofte på
både danske og udenlanske websider.

FYI

For your information

Til din orientering

FTW

For the win

For sejren. Bliver tit brugt i sammenhæng med noget, man godt kan lide.

GF

Girlfriend

Kæreste (kvinde)

GG

Good game/good going/
Gun game

Godt spil

GGA

Gotta go, all

Bliver nødt til at smutte, allesammen

GH

Good half

God halvleg

GTG

Got to go

Bliver nødt til at smutte

GJ

Good job

Godt arbejde/godt gået

GZ

Congratulations

Tillykke

HF

Have fun

Ha' det sjovt.

HTH

Hope this helps

Håber dette hjælper

IDK

I don't know

Jeg ved det ikke
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ILY, ILU

I love you

Jeg elsker dig

IM(H)O

In my (humble/honest) opinion

Efter min (ydmyge/ærlige) mening

IMY

I miss You

Jeg savner dig

LEET/1337

Elite

Dette bliver brugt om en person, der er
utroligt god inden for noget

LOL

Laughing out loud

Griner højt

LMAO

Laughing my ass off

Griner min røv i laser

MSG

Message

Besked

Newb / Noob /
N008

Newbie

Nybegynder

NVM

Never mind

Lige meget

NP

No problem

Intet problem

OFC

Of Course

Selvfølgelig

OMG

Oh my god

Åh gud! (bogstaveligt: Åh min gud!)

OOC

Out of character

Ud af karakteren (figuren). Bruges i
rollespilssammenhæng, hvor man går
ud af den karakter man er.

PICNIC

Problem In Chair, Not In Computer

Problem på stolen, ikke i computeren

PITA

Pain in the ass

Beskrivelse på en person eller genstand der er en plage.

PM

Private message

Privat besked.

POS

Parents over shoulder

Forældre over skulderen.

ROFL

Rolling on the floor laughing

Ruller grinende rundt på gulvet.

ROFLMAO

Rolling on the floor laughing my ass
off

Ruller rundt på gulvet og griner min
røv i laser.

RTFM

Read the friendly manual

Læs den venlige manual

THX

Thanks

Tak

TY

Thank you

Tak

WB

Welcome back

Velkommen tilbage

U

You

Dig/du/I/man
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Sommerbananer
At blive tilbudt en banan behøver ikke altid blive mødt af himmelvendte
øjne og drømme om noget mere spændende. Se bare hvor mange sjove
måder, du kan servere en banan for ungerne i sommervarmen!
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Fif til kØreturen
Forskellige lege til turen:
• Frugt/grøntsagsleg – en tænker på en frugt
eller en grøntsag og de andre må kun stille
ja/nej spørgsmål.

• Tæller hvide biler, røde biler, lastbiler campingvogne o. lign.
• Tæller danske biler, tyske biler, svenske biler
osv.

• Dyreleg – en tænker på et nulevende dyr og
de andre må kun stille ja nej spørgsmål.

• Tælle broer, tunneller e. lign. og måske en
lille præmie, når i har fundet ti broer.

• Ordleg – en starter med et ord og den næste
skal så starte næste ord, med det bogstav,
som det ordet slutter med ex. Is – skovl –
leg – ged osv.

Ideer til snacks til turen:

• Hvad er det der er? En spørger ex. hvad er
det der er hvidt – det er striberne på vejen,
eller skyerne på himlen osv.

Gulerødder, agurk, peberfrugter, nødder o. lign.
Vand, små juice e. lign.

BØRNEYOGA
TWEENYOGA

COACHING
MINDFULNESS

COOL KIDS VEJLEDNING
SENSITIVE BØRN

TEENAGE BOOST

vores
6. sans

*sms info: Pris 0 kr. + trafiktakst. Udbyder: Det Faglige Hus, John Tranums Vej 23, 6705 Esbjerg Ø.

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

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 budskabet 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

Renovering og 3D-tegning af badeværelser · Blikkenslagerarbejde · VVS-arbejde
Aut. VVS-Installatør og kloakmester firma
www.deresblik.dk · 75 12 50 11

Målerhusvej 3 · 6700 Esbjerg · Sdr. Nytoft 8A · 6720 Fanø ·

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

Tak for alt
og på gensyn!
Jeg har, som mange andre, gået hele min skolegang på Esbjerg Realskole. 10 år, som har budt på uforudsigelige og til tider uoverskuelige
opgaver, men åbenbart ikke nok til at skræmme os helt væk.
Vi er færdige med vores folkeskoletid, som ellers en overgang virkede
til at vare forevig. Derfor holdte vi for et par uger siden ’sidste skoledag’,
en dag man i mange år har set frem til, og den levede uden tvivl op til
alle forventninger - i kan godt glæde jer. Men det var uden tvivl også en
milepæl, der igen mindede os om, at tiden her er slut. Vi spredes snart og
små ting, som både morgensang, kræmmerdage og en hverdag i kendte
rammer, tilhører fortiden. Mine veninder og jeg snakker tit om, hvor ofte
vi har taget hinanden, lærerne, frikvarterene, sneboldkampene, timerne
og ja, selv lektierne forgivet, fordi vi aldrig kunne forstille os en hverdag
uden alt det. Men det specielle ved Esbjerg Realskole er heldigvis, at vi
har fået en rygsæk med oplevelser og minder med, som ingen kan tage
fra os.
Vi ved, at hvis gymnasiet for alvor pisser os af, ligger der et sted i
Svendsgade, hvor Alice stadig sidder på sin plads og lærerværelset
er fyldt op med præcist de samme lærer, som tyranniserede os med
lektier og umulige fremlæggelser i årevis. De smutter ingen steder, og
heldigvis for det. Esbjerg Realskole er nemlig fyldt med mennesker, som
alle interesserer sig for os og det er helt unikt. Det er dét, vi vil savne; de
mange snakke på gangen, sladren i timerne og jeres endeløse historier.
En følelse af at høre til og være hjemme, er det Esbjerg Realskole har,
som vi vil mangle.

Natasja Holm Andersen 9.A
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Telefon 75 12 73 77
Husk hvad blomster kan gøre

Husk hvad blomster kan gøre

BLOMSTERHUSET

Gormsgade 100, 6700 Esbjerg
BLOMSTERHUSET
Telefon
75 12
73 Esbjerg
77
Gormsgade
100,
6700
Telefon 75 12 73 77

Dokken 8

19
akt
Kont
på
Anne 2
153
9682

Dokken 8

Vi har tid, når DU har tid.
Dokken 8

Kongensgade 58 • Esbjerg • skjernbank.dk
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Kongehuset Men
Kongensgade 79-83
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 21 11




kongehuset@hotmail.dk
www.kongehusetesbjerg.dk



V I ER R I GTIG GO DE TIL DA NS K MA D
M E N V I K A N M E GE T M ER E END D ET

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

1000,pr. kuvert

tilkøb af ekstra timer er muligt
VI BYDER DIG
VELKOMMEN

O G GOD
E

B
ØF

FE R

FROKOSTBUFFÉT
hver fredag og lørdag
kl. 11.30-14.30
SPIS HVAD DU KAN FOR

KR.

119,-

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

Medarbejdere
Ledelsen

Carsten Thyrsting Christel Møker
Skoleleder

Viceskoleleder

Kontor

Teknisk personale

Lene Holm
Sørensen

Alice Rosendahl
Mønsted

Torben Madsen

Administrativ leder

Sekretær

Serviceleder

Kontakt til lærerne sker igennem intra eller på udleveret telefonnummer.

Lærere

Anja Lopdrup
Lorenzen

(CB)

Anne Yoo
Pedersen

Birgitte Looff
Schmidt

(AP)

(BS)

Dan Sylvester
Apel

John René Fjord
Torbensen

Bianca
Pedersen

(DA)

(JF)

(BP)

Line Rainer
Herter

Dorthe Olling Sme- Maria Falkengren
Christensen
degaard

(LH)

(DS)

(AL)
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Camilla Black

(MC)

(LN)

Charlotte
Christina Pedersen

Jacob Wiberg

Iben Toft Copsø

Jørgen Krogh

(JW)

(IC)

(JK)

Vivi Larsen

Liselotte Steen
Hansen

Per Juul

(VL)

Lone Noer

(LSH)

(CP)

(PJ)

Lærere

Randi Andersen

Mie Gade Guldager Søren Vittrup Bak

(RA)

(MG)

(SB)

Tina Terp

Morten Brinch

(TT)

(MB)

Kristine
Kristensen
(KK)

Thomas Bork
Kjelgaard
(TK)

Martin Neuber
(MN)

Vibeke Angelo
(VA)

Line Grønfeldt
Olsen
(LG)

Carina Heiberg
Jensen
(CH)

Lena Ottosen
(LeO)

Kent Bannerholt
(KB)

Ansatte i SFO

Birthe Kirstine
Linding

Dorte Remme
Nielsen

Majken Kjærgaard Lise Sørensen

Jakob Auerbach

Carsten Nielsen

(MK)

(LiS)

(KA)

(BL)

(DN)

(CN)

Heidi Christiansen Rikke Jerome

Mette Vittrup
(MV)

Cecilie Staal
Dinesen

Jonas Vang

(HC)

(RJ)

(CD)

(JV)
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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

26
• Juleposer

• Frugt i forbindelse med
motionsløb

• Bogreolsystem til
biblioteket

• Mange forskellige foredrag

• Musikanlæg og
instrumenter

• m.m.

• Teateropførelser

• Komfurer til skolekøkkenet

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

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
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kr. 625,-

Information
Skolens bestyrelse:
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Forældreforeningens bestyrelse:

Gertie Gorzelak 
(formand)

tlf. 40 59 67 06

Jens Peter Fjord 
(næstformand)

tlf. 23 26 14 42

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

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

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
17. september 2018 kl. 12.00.

Materialet sendes til:

Svendsgade 19-21
Postbox 31
6701 Esbjerg
Tlf.: 75 12 09 66
Kontortid: 8.00-14.00

esbjergrealskole@hotmail.com

mail@esbjergrealskole.dk

OBS! Billeder vedhæftes i mailen!

www.esbjergrealskole.dk
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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.

Identitet

Grafisk design

Produkter

Webdesign

Sociale medier

www.grafiskadlibitum.dk

Rådgivning

