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ANSATTE PÅ ESBJERG REALSKOLE 2016-17

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

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

Kontakt til lærerne sker igennem intra eller på udleveret telefonnummer.    opdateret pr. April 2017 3

Kære	forældre

Indlægget	skrives	umiddelbart	efter	afholdelse	af	årets	generalforsamling,	og	jeg	vil	starte	med	lidt	tanker	
derfra.
Generalforsamlingen	er	skolens	øverste	myndighed,	hvor	man	som	forælder	har	mulighed	for	at	spørge	ind	til	
og	påvirke	skolens	udvikling,	opstille	kandidater	til	bestyrelsen	og	ikke	mindst	vælge	bestyrelsen.	Ud	fra	et	
historisk	perspektiv	på	Esbjerg	Realskole	var	der	et	pænt	fremmøde,	men	bestyrelse	og	ledelse	ser	gerne	
endnu	 flere	 deltage.	 Forsamlingen	 drøftede	 forskellige	 tiltag,	 der	 måske	 kan	 skabe	 øget	 interesse	 for	
deltagelse	i	generalforsamlingen	og	dermed	opleve	den	samme	forældreopbakning,	der	opleves	i	forbindelse	
med	andre	arrangementer	på	skolen.	Drøftelserne	bringes	med	videre	til	et	bestyrelsesmøde.

Ellers	kan	man	sige,	at	generalforsamlingen	var	præget	af	den	forestående	flytteproces	til	Svendsgade,	og	
processen	blev	nævnt	flere	gange	i	både	min	og	Gerties	årsberetning	for	2016.	Der	er	ikke	væsentligt	nyt	at	
berette	om,	og	netop	nu	arbejdes	der	på	højtryk	for	at	 få	udmøntet	de	mange	beslutninger,	der	bl.a.	blev	
orienteret	om	i	forbindelse	med	åbent-hus-arrangementet	i	slutningen	af	januar,	så	skolen	står	klar	til	d.	9.	
august.
Åbent-hus-arrangementet	oplevede	vi	som	særdeles	positiv	af	flere	grunde.	Først	og	fremmest	vidner	det	
store	fremmøde	om	en	stor	interesse	for	flytningen,	og	samtidig	var	det	dejligt	og	opløftende	med	de	mange	
positive	tilkendegivelser	fra	adskillige	elever	og	forældre.

3	bestyrelsesmedlemmer	–	Sine	Bækby,	Gertie	Gorzelak	og	Bent	Würching	–	var	på	valg.	Alle	3	genopstillede	
og	blev	genvalgt	 for	en	ny	periode.	Efterfølgende	konstituerede	bestyrelsen	sig	med	Gertie	Gorzelak	som	
formand	og	Jens	Peter	Fjord	som	næstformand.	Dermed	kan	man	sige,	at	der	er	en	høj	grad	af	kontinuitet	
omkring	bestyrelsen,	hvilket	netop	i	den	nuværende	proces	er	betryggende.	Som	ny	suppleant	blev	Henriette	
Reiffenstein	valgt.	Heidi	Kisum	genopstillede	ligeledes	som	suppleant	og	blev	genvalgt.

Samme	aften	blev	Forældreforeningens	generalforsamling	afholdt.	Forældreforeningen	er	bl.a.	ansvarlig	for	
udgivelse	af	Blækuglen	og	yder	i	den	forbindelse	et	kæmpe	arbejde.	Derudover	administrerer	de	midlerne,	der	
dels	kommer	ind	via	forældreindbetalinger	og	dels	via	annoncer	i	Blækuglen.	Overskuddet	herfra	ydes	som	
tilskud	 på	 baggrund	 af	 ansøgninger	 fra	 elever	 og	 lærere	 til	 en	 lang	 række	 forskellige	 arrangementer	 og	
aktiviteter	til	glæde	for	flest	mulige	elever.	I	2016	har	Forældreforeningen	ydet	tilskud	til	vidt	forskellige	ting	–	
lige	fra	midler	til	indkøb	af	musikinstrumenter	til	foredrag	med	forfattere.
Charlotte	Salbo	og	Karina	Østergaaard	udtræder	af	bestyrelsen,	da	deres	børn	går	ud	af	9.	klasse	til	sommer.	
Herfra	en	stor	tak	for	den	indsats	de	har	ydet.	For	Karinas	vedkommende	er	det	værd	at	nævne,	at	hun	har	
siddet	i	forældreforeningens	bestyrelse	siden	2003	og	har	gennem	alle	årene	bl.a.	haft	ansvaret	for	udgivelse	
af	Blækuglen	–	flot	arbejde.	Også	dejligt	med	kontinuitet	på	disse	poster.	Til	Forældreforeningens	bestyrelse	
blev	Anders	Carlson	og	Maibritt	Thomsen	valgt	som	nye	og	Ann	Søgaard	og	Mette	Falther	genopstillede	og	blev	
genvalgt.

På	det	seneste	har	der	været	lidt	skriverier	i	pressen	om	Esbjerg	Kommunes	feriekalender.	Normalt	følger	vi	
kommunens	feriekalender	for	at	skabe	mindst	mulig	forvirring	rundt	i	hjemmene.	Vi	har	for	nogen	tid	siden	
meldt	 ud,	 at	 vi	 til	 kommende	 skoleår	 ikke	 ville	 følge	 Esbjerg	 Kommunes	 feriekalender	 på	 grund	 af	 den	
forestående	flytteproces.	Vi	har	planlagt	skolestart	til	onsdag	d.	9.	august,	hvilket	vi	fastholder.	Det	betyder,	at	
juleferien	til	kommende	skoleår	bliver	lang	–	til	glæde	for	nogen	og	måske	til	gene	for	andre.	Opgaven	for	
skolen	er	at	placere	200	skoledage,	så	det	giver	størst	mulig	mening	for	elever,	forældre	og	skolens	hverdag	vel	
vidende,	at	der	er	vidt	forskellige	behov	og	ønsker.

Med	venlig	hilsen	og	ønsket	om	en	god	påskeferie.

Carsten	Thyrsting
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10.a i New York
Mine forventninger til studieturen til New York

Nu er det endelig blevet tid til, at vi skal til New York. Mandag d. 20 marts var vi 
til infomøde og programmet for turen lyder utroligt spændende. Jeg troede ikke, at 
vi skulle opleve så meget, som vi skal. Det fedeste er, at alt er planlagt, og vi får 
lov til selv at færdes rundt i the Big Apple. Det lyder til at vores lærere har styr på 
tingene, eftersom de nu har prøvet det et par gange. Jeg forventer at det bliver en 
utrolig oplevelse, som jeg aldrig vil glemme.
I dagene op til har vi lært en masse om New Yorks historie. Nu bliver det 
spændende at komme derover og stå midt på Times Square. Vi skal opleve 
udsigten fra Empire State Building, de grønne omgivelser i Central Park, en sejltur 
ud til Ellis Island og meget mere. Jeg glæder mig til at opleve det amerikanske 
miljø sammen med mine veninder og ikke mindst mine klassekammerater.

Sarah Bülow, 10a

Inden længe skal jeg en uge til New York med min klasse fra Esbjerg Realskole.
 Jeg glæder mig utrolig meget. Jeg elsker USA og har været der 2 gange før. USA 

er helt fantastik og byder altid på en masse nye oplevelser. Man kan ikke gå 

gennem gaderne uden at se noget nyt.
Jeg har aldrig været i New York før, så jeg ser utroligt meget frem til det. Følelsen 

af byens liv og at man er så lille blandt alle de store bygninger der krammer sig 

om én. Alle lysene der får byen til at være vågen hele døgnet.
Vi skal ud og opleve en hel del ting. Nogle ting glæder man sig selvfølgelig mere 

til end andre. De ting jeg ser meget frem til er Ground Zero, The Museum of 

Natural History, Empire State Building og selvfølgelig shopping i New Yorks 

tusindvis af butikker.  

Men den ting jeg glæder mig mest til, er Ground Zero. Der kommer et øjenvidne 

og fortæller os alt, hvad han/hun har oplevet under 9/11.
Denne tur bliver en oplevelse for livet, bare det med at man er sammen med sine 

gode venner fra skolen og alle de oplevelser.

Kristina Rud Roued 10A 
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Påskekonkurrence
Forældreforeningen inviterer  DIG OG DIN KLASSE til at deltage i årets 
påskekonkurrence: Tæl påskeharerne, der er i Vandrehallen. Se billeder af 
påskeharerne her på siden.

 
"svar med antal påskeharer sendes til"   esbjergrealskole@hotmail.com
senest onsdag den 19. April 2017 kl. 15.00. 

Der må indsendes max. 1 svar pr. klasse. Så få enten din klasselærer eller 
en klasserepræsentant til at indsende svaret. 

8 9

New York, med Esbjerg Realskole 2017.03.30
Jeg har nogle gode forventninger til turen, og jeg har glædet 
mig længe. Her de fem ting jeg glæder mig mest til at gøre, 
prøve og se på turen.  

1. Den første ting jeg glæder mig til at se, er NHL, altså 
National Hockey League, hvor vi skal se PHI vs. New York 
Rangers. Det bliver en stor oplevelse, selvom jeg har set 
det før. 

2. Den anden ting bliver Madison Square Garden, hallen vi 
skal se ishockey i. Det er én af de største ishockeyhaller i 
hele verden. Og ikke nok med det kan den også afholde 
basket og koncerter.

3. Den tredje ting bliver Central Park, fordi det er noget jeg 
altid gerne har villet se. Det virker bare som et super flot 
og stille område.

4. På nummer 4 kommer Brooklyn Bridge; det er et sted jeg 
altid har drømt om at se. Så det bliver vildt spændende.

5. På femtepladsen, kommer byen New York. New York by 
er jo en oplevelse i sig selv og det glæder jeg mig helt 
vildt til. 

Mads 10.a

10.a i New York
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5.a

Gud i ånden farer

Den dag gud skabte verden og 

lavede mennesket og dyret brugte 

han alle sine kræfter på det og døde 

og hans ånd fløj op i himlen og derfor 

siger man at man kommer op til gud 

oppe i himlen hvis man ikke har 

dræbt nogen for hvis man har dræbt 

nogen så kommer man ned i helvede 

derfor skal man ikke dræbe nogen 

for så kommer du op i himlen. 

Victor Juhl Nielsen 5.a

Hvor stjerne flokken blinker

Hvor den lyser og snemanden fryser

Når man vinker til Jesus

Der sidder og læser i vingesus

De klinker og jeg blinker

16 17

Fuglesang

Fuglesang er lige som en klang

En klang der aldrig stopper

Hør På Min Kildende Sang

Min kildende sang er fyldt med lopper

Hvorfor skal den være så lang

Det er der hvor jeg hopper

Gud er som en lang gang

En gang der aldrig stopper

Lavet af Lærke 

Annoncetyper Farve Kr. ekskl. moms

Kr. ekskl. moms

Kr. ekskl. moms

Kr. ekskl. moms

Kr. ekskl. moms

Alm. annonce (lille)

3500,-

1900,-

1000,-

625,-

TIL BLÆKUGLENS NUVÆRENDE OG KOMMENDE ANNONCØRER:

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

Sponsorat til eleverne til Vestkystløbet. 

Juleposer. 

Frugt i forbindelse med motionsløb.

Bogreolsystem til biblioteket.

Musikanlæg og instrumenter.

Komfurer til skolekøkkenet.

Mange forskellige foredrag.

Teateropførelser.

M.m. 

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

Er du ny annoncør, er du velkommen til at kontakte Karina Østergaard på Tlf.nr.:  for yderligere Info 2068 0182
vedr. annoncering i Blækuglen. 

Annoncepriser pr. Oktober 2017:

Tak for støtten

De bedste hilsener

Esbjerg Realskoles Forældreforening

FORÆLDREFORENINGEN 

tel:2068%200182
x-apple-data-detectors://7
x-apple-data-detectors://7
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Dokken 8

BLOMSTERHUSET
Gormsgade 100, 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 73 77

Husk hvad blomster kan gøre

18 19

Tusind tak for støtte fra Esbjerg Realskoles Forældreforening

Torsdag d. 23 februar havde 3. og 4. klasserne den store glæde og oplevelse, at have 

forfatteren Josefine Ottesen på besøg.

Hun fortalte om hvad der inspirerer hende, om hun selv illustrerer sine bøger, hvad 

hendes yndlingsret er, hvor mange penge hun tjener, hvorfor og hvordan hun blev 

forfatter, om sin barndom og hvad de meget spørgelystne elever i øvrigt kunne finde på at 

spørge hende om.

Efter foredraget gav hun hver enkelt elev et visitkort med elevens navn og sin autograf.

På visitkortet, som efterfølgende kan bruges, som et meget personligt bogmærke, var der 

trykt et lille digt som nogle piger hurtigt lærte udenad; 

                                                                        Overlad hadet og bitterheden,

                                                                        til dem der ikke 

                                                                        er stærke nok,

                                                                        til at elske.

Skolebiblioteket på Esbjerg Realskole har flere gange søgt økonomisk støtte fra 

Forældreforeningen, og vi og eleverne har med stor glæde modtaget hjælp, til at købe let-

læsnings-bøger, som er dyre  (15-22 sider med lydrette ord) til 179,00 kr. pr bog!!!

Eller til 30 nye titler til ungdomssektionen i biblioteket, eller et klassesæt (23 eksemplarer 

af samme bog), så alle får en fælles læseoplevelse- uuh hvor dejligt!

Tusind tak på egne og elevers vegne.

Venlig hilsen

Vibeke Angelo
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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

21
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www.sugeshoppen.dk

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

Tlf. 30536822

22 23

Vi arbejder i 9. Klasse pt med emnet det store verdensrum – hvor eleverne selvstændigt skal sætte 
sig ind i problemstillinger omkring ”Vores Solsystem”, ”Mennesket i rummet” og ”At kolonisere 
rummet”. 
Herefter skal de arbejde med 1 af 2 scenarier der enten handler om en mission til Mars eller en 
mission til Saturn dog uden at lande på planeten. Det hele skal munde ud i en præsentation og en 
video hvori de fremlægger deres bud på udfordringer og løsninger til den valgte mission.

Om forløbet skriver eleverne følgende:
”At arbejde med de fællesfaglige fokusområder er både spændende og udfordrende på helt nye 
måder. Vi blev indkaldt til konference af forskningscenteret SPACE med Lektor Jurgen Von der Krogh, 
Ph.d. Carina Heiberg, Doktor Thomas "TK" Kjelgaard og Dekan Morten Egetoft. Her blev vi 
introduceret til vores emne 'Det Store Verdensrum'. Efterfølgende blev vi  delt ind i 
"ekspertgrupper", hvor vores job var at indsamle viden, som vi kunne tage med tilbage til vores 
"hovedgrupper". I vores "hovedgrupper" skulle vi formidle vores indsamlet viden til en lille video. 
Formålet med forløbet var at lære at arbejde selvstændigt og konstruktivt. 
Forløbet er udfordrende, men sommetider er det også problematisk at stå så meget for sin egen 
læring, som vi gør med dette emne. Det er krævende, og en gang imellem har det været vanskeligt 
ikke selv at kunne vælge gruppe. Vi synes at det kunne være hensigtsmæssigt, at gøre den første 
halvdel af forløbet med undervisning fra lærere og gøre den anden halvdel af forløbet selvstændigt. 
Derudover kunne det være rart selv at kunne vælge arbejdsmakkere, da selvstændigt arbejde ofte 
kræver lidt mere end normalt.  
Alt i alt er vores fællesfaglige fokusområder en skøn måde at få masser af viden på, og viden fra 
mange vinkler, om de forskellige emner med utallige problemstillinger. Og så er vores dygtige lærere 
jo også en kæmpe hjælp ;)”
Af Signe, Anna og Diana 9.B

”Vi har arbejdet med verdensrummet i vores fællesfaglige forløb i de sidst par uger. Vi synes det var 
en god præsentation af emnet, da det nærmest var et rollespil med en videnskabsmand som skulle 
forklare sine hjælpere hvad deres næste opgave skulle være. Lærerne gjorde meget ud af det og fik 
eleverne fanget i emnet. Som noget nyt var det nu op til os selv, at undersøge, eksperimentere og 
arbejde videre med emnet selv i små grupper. Senere i forløbet skulle de små, såkaldte 
ekspertgrupper, gå tilbage til deres hovedgruppe, hvor de skulle arbejde med et nyt scenarie, som 
ville ende ud i en fremlæggelse. Vi synes, at det er god måde at finde viden på, men det ligger også 
et større pres på eleverne, som også er godt en gang i mellem. 
Vores udfordring er nu, at vi skal vælge et scenarie. Vi har valgt scenariet ”mission til Mars”. Det går 
ud på, at vi skal planlægge en rejse til Mars, se om der kan komme beboelse på Mars, eller opsamle 
resurser, som vi er løbet tør for på jorden og transportere det hjem.”
Af Jakob og Nikolaj 9.B

Arbejdet med den nye tværfaglige naturfagsprøve i 9. Årgang.

http://www.sugeshoppen.dk
http://www.sugeshoppen.dk
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Book Review - Made by 6.b 

 

We have read the book "A true Friend" in English and it is about 
a boy who is called Timmy. He has a mom, the mom and the boy 
moved from one side of the town to another side of the town. 
The boy was a little bit sad that they had to move away from his 
friends and make new friends in the new school. 

At the new flat he gets a new friend and his name is Ken.

Ken is a guy that smoke joints or hash or Fags. He wants to rob 
a bank because he needs money. Timmy doesn´t think it's a good 
idea. Ken's plan was to get Timmy to stay outside with a bigger 
bag. And then Ken has to rob the bank he put his bag in 
Timmy´s and go away. But the police discover Timmy and take 
him to the station. But he runs away and he go to the harbour, 
and so he meets Ken again. He told him what he has do with all 
the money. And so the story end with Ken who runs away again 
and Timmy not get in trouble.      

 

Our feeling about the book is that it is a good book but it's not 
our favourite book because it's a little bit boring. So, we will 
give the book 4 out of five 5 smileys. 

☺☺☺☺☺

6.b
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Kronprinsensgade 55-59
Postbox 31
6701 Esbjerg

75 12 09 66 – Kontortid: 8.00 – 14.00

Mail@esbjergrealskole.dk
www.esbjergrealskole.dk

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

Suppleanter:
Heidi Kisum    25 25 67 49
Heidi Reiffenstein   
    
Forældreforeningens bestyrelse:

Ann Søgaard (formand) (Blækugleredaktør)     21 70 62 32          
Mette Falther                                                   76 10 02 64          
Anders Storm Runge                            42 68 08 11          
Maj-Britt Thomsen   29 92 45 42

Suppleanter:
Rikke Pedersen   

                                                                     
Skolens tilsynsførende:
Berit Søndergaard Larsen.    
   

Deadline:
Sidste frist for indlevering af materiale til BLÆKUGLEN er fredag den 9. juni 2017 
kl. 12.00.
Materialet sendes til: esbjergrealskole@hotmail.com
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