
SOMMERSKOLE
- uge 26 på Esbjerg Realskole



Sidste år startede vi på Esbjerg Realskole med sommerskole.

I år gentager vi succesen med endnu flere muligheder på sommerskole 2022.

Med sommerskolen vil vi gerne give eleverne muligheden for at kunne dygtig-
gøre sig og udvikle nye kompetencer, også i sommerferien. Hvilke muligheder 
vi tilbyder, kan du se her i brochuren.

Hvert hold er på 20 lektioner fordelt på dagene mandag til torsdag i uge 26.

Primær målgruppe er elever, der har lyst til at dygtiggøre sig inden for speci-
fikke områder. Dette års udbud fremgår af denne folder fra Esbjerg Realskole. 
Elever fra alle byens skoler har mulighed for at deltage.

Tidsplan for undervisning: er hver dag kl. 9.00 - 13.30

Tilmelding: Udfyld og aflever ”Tilmeldingsskema” i denne brochure i skolens 
reception eller tag et billede af den udfyldte tilmelding og mail den til mail@
esbjergrealskole.dk. OBS! Tilmeldingen er først gældende efter betalingen er 
foretaget.

Ved for få tilmeldinger til et hold forbeholder vi os ret til at aflyse. 

Jesper Krabbe´s kokkeskole
Målgruppe 5. - 6. - 7. årgang. Max antal 16.

•   Synes du, det er sjovt at lave mad? 

•   Har du lyst til at lave mad over bål ude i naturen?

•   Har du lyst til at blive undervist af en meget dygtig kok, som har opnået 2 
Michelin stjerner, da han arbejdede på Henne Kirkeby Kro?

•   Har du lyst til, sammen med de andre på holdet, at hjælpe hinanden med, 
at lave bål, at tilberede sæsonens råvarer, at lave lækker mad gennem leg 
og fællesskab, og slutte af med, at få en fantastisk madoplevelse?

Hvis du kan sige JA til dette, så skal du tilmelde dig Jesper Krabbe´s kokke-
skole. Det bliver sjovt, hyggeligt og lærerrigt.

For Kokkeskolen er der et ekstra beløb på kr. 400,- pr. deltager til madvarer.

SOMMERSKOLE
- uge 26 på Esbjerg Realskole



Danseundervisning af TV2 
kendte Dance Company Twenty
Målgruppe 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. årgang.

Kunne du tænke dig, at lære at danse? Eller går du allerede 
til dans, og ønsker at blive bedre? Så er muligheden her.  
I Campens fire dage vil du blive undervist af Cecilie Tungelund og Sofie Gant-
zel fra Dance Company Twenty. Dance Company Twenty er en danseskole 
beliggende i Varde, Ølgod, Oksbøl og Bramming. 

Da tilmeldingen sidste år til dette hold var meget stor, har vi i år valgt at satse 
på 2 hold.

Du vil lære koreografi og dygtiggøre dig indenfor stilarterne Hiphop, House, 
Contemporary/Moderne og Waacking. Herudover vil der arbejdes på scene 
performance, attitude og udstråling.

Timerne vil forløbe så alle kan følge med - uanset niveau og om du har danset 
før. Der vil bl.a. blive brugt tid på at indlære teknikken bag dansestilarten samt 
arbejdes på styrke og smidighed.

Hold 1 er elever fra 4.-5.-6. klasse

Hold 2 er elever fra 7.-8.-9.-10. klasse

Med venlig hilsen Caroline Sander Jepsen - www.dancecompanytwenty.dk

Turbo-Dansk - sommerskole 2022
Målgruppe 7. - 8. - 9. - 10. årgang. Max antal 12.

Driller det lidt med kommaer, eller endelserne og stavning?

Har du lyst til at blive skarp på, og klar til næste skoleår - så er der nu mulig-
hed for det.

• Ordklasser • Punktum og komma • Endelser • Dobbelt konsonant og vokal-
forveksling • R-problemer • Sammensatte ord

Er det noget af det du synes kan drille- så giv det en chance- på en anden 
måde end til daglig. Og mon ikke vi også kan finde ud af at have det både 
sjovt og hyggeligt? 

Hilsen Birgitte Looff Havemose-Schmidt



Sommerskole matematik - kursus 1
Målgruppe 5. - 6. årgang. Max antal 12

For dig der går i 5.-6. klasse i år.

Matematik er tit svært - de andre er meget hurtigere.

Nogle steder er der ”huller” i din hukommelse. 

Det ville virkelig være fedt at være sammen med andre ligesom mig og ople-
ve, at jeg godt kan matematik!! 

Det er svært at lave lektier - hvordan kan vi som forældre hjælpe?

Det giver jeg et bud på mandag eftermiddag kl. 15:00. 

Vi arbejder med de huller vi tit oplever, der er i 5. - 6. klasse og som bremser 
eleverne i at komme videre i arbejdet med bl.a. procent, ligninger og statistik/
sandsynlighed. 

• Regnearter • Talforståelse • Brøker - decimaltal - procent • Geometri - form-
ler - ligninger • Hjælpemidler - Geogebra/Excel 

Vi arbejder med de emner eleverne har behov for i et mix af kendte opgaver, 
videoer, åbne og undersøgende opgaver og fysiske aktiviteter. 

Med venlig hilsen Dorthe Fjord.

Sommerskole matematik - kursus 2 
Målgruppe 8. - 9. - 10. årgang. Max antal 18

Vil du gerne lære matematik på et højere niveau og måske skal starte på gym-
nasiet i år eller næste år, så skal du vælge dette kursus:

•   Du vil komme til at arbejde med nye emner indenfor matematikken, som du 
vil møde på gymnasiet.

•   Du vil komme op på et højere matematisk niveau, som vil gøre overgangen 
til gymnasiet klart nemmere.

•   Du vil få et meget bedre overblik over matematikkens forskellige discipliner.

•   Du vil være nogle skridt foran dine nye klassekammerater, når du starter på 
gymnasiet.

Med venlig hilsen Arne Christensen.



Sommerskole - e-sport
Målgruppe 4. - 5. - 6. - 7. - 8. årgang. Max antal 12 

Har du interesse inde for esport, og kunne du tænke dig at prøve at game på 
en ny måde med en CS:GO coach? 

Hvis du siger JA til det, så skulle du prøve kræfter med e-sport, hvor fokus 
ligger på sammenhold, niveau udvikling og fællesskab sammen med en SGI-
e-sport CS:GO coach.

Gaming er nemlig meget mere end usunde chips og Cola på værelset med 
nedrullede gardiner og løs internet forbindelse. 

SGI-e-esport CS:GO coach sætter gang i din udvikling og udfordrer dig med 
en professionel tilgang til, hvad det vil sige at spille CS:GO på et højere ni-
veau. og implementere taktikker i praksis.

Lær det grundlæggende af hvad det vil sige at spille på et hold samt de teo-
retiske og taktiske aspekter omkring sporten.

Med venlig hilsen SGI-e-sport

Sommerskole - træsløjd
Målgruppe 4. - 5. - 6. årgang. Max antal 14

Slip din indre træmand/pige løs.

Vi skal hygge med forskellige ting, der kan laves i træ.

•   Du bliver bedre til at bruge de forskellige former for værktøj.

•   Du får mulighed for at lave små projekter, der kan bruges i det daglige.

•   Du kan også selv komme med ideer og prøve dem af.

Med venlig hilsen Jan Thorsøe

e-sport
træsløjd
English in Action



Sommerskole - English in Action
Målgruppe 4. - 5. - 6. årgang. Max antal 18

What is English in Action?

We run fun and engaging English language weeks in your school for your 
students. We send our qualified teachers from the UK to your school to run a 
one-week intensive immersion project week for your students. 

Our fun, communicative English courses focus on:

•   Giving students a fun and engaging communicative environment to prac-
tice

•   Use and reinforce their language skills

•   Building confidence and motivation

•   A British Cultural Experience

Tilmelding til Sommerskole 2022
Alle kurser koster 800 kr.

Kokkeskolen koster yderligere 400 kr. til råvarer, så i alt 1200 kr.

English in Action koster 160 euro (1200 kr.)

Beløbet betales senest d. 18. maj til vores konto i Danske Bank.: 
Reg.: 4394 Kontonummer: 11997112 eller overføres til mobil pay nr. 85823.

Det er vigtigt, at I skriver barnets fulde navn på.

Tilmelding senest d. 18. maj på mail@esbjergrealskole.dk eller udfyld og afle-
ver seddlen til højre i skolens recieption.

Er der noget, du er i tvivl om, så kontakt Arne Christensen tlf. 20 15 22 43 
eller arne.christensen18@gmail.com.

Med venlig hilsen Arne Christensen.



Tilmelding til Sommerskole 2022:

Elevens navn:

Telefonnummer:

Adresse:

Forældres telefonnummer:

VÆLG KURSUS (Sæt 1 kryds)

Jesper Krabbe´s kokkeskole
Målgruppe 5. - 6 .- 7. årgang

Danseundervisning v/ Caroline Sander 
Målgruppe 4. - 5. - 6. årgang

Danseundervisning v/ Caroline Sander 
Målgruppe 7. - 8. - 9. - 10. årgang

Turbo-Dansk v/ Birgitte Looff Havemose-Schmidt 
Målgruppe 7. - 8. - 9. - 10. årgang

Sommerskole Matematik - kursus 1. (Opsamling og hjælp)
v/ Dorthe Fjord - Målgruppe 5. - 6. årgang

Sommerskole Matematik - kursus 2. (Gymnasieforberedende)
v/ Arne Christensen - Målgruppe 8. - 9. - 10. årgang

Sommerskole - e-sport v/ SGI-e-sport
Målgruppe 4. - 5. - 6. - 7. - 8. årgang

Sommerskole - træsløjd v/ Jan Thorsøe
Målgruppe 4. - 5. - 6. årgang

Sommerskole - English in Action
Målgruppe 4. - 5. - 6. årgang
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