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Kære forældre

Normalt udkommer Blækuglen umiddelbart in-
den efterårsferien. Denne gang udkommer bla-
det umiddelbart efter, hvilket har den fordel, at 
indlæg fra fordybelsesugen kan komme med og 
dermed have en vis aktualitet. For nye forældre 
kan jeg oplyse, at bladet udgives 4 gange om 
året og har det formål at fortælle gode historier 
fra skolens dagligdag og gerne fra elevperspek-
tiv. Fortællingen siger, at det er landets ældste 
skoleblad, der fortsat udgives. Elever og lærere 
leverer størstedelen af indholdet og Forældre-
foreningen sørger for opsætning og udgivelse. 
Et stort og flot arbejde, der via annoncer i bladet 
samtidig giver en skilling, så Forældreforenin-
gen med jævne mellemrum kan give et tilskud 
til aktiviteter eller indkøb, der kommer en stor 
gruppe af elever til glæde og gavn.

Vi ser ind i et spændende efterår af flere årsager. 
Valget er måske overstået, når bladet udgives, 
men det er altid spændende, hvor vidt de private 
skoler bliver et tema eller har været i valgdebat-
terne og hvilken tilgang et evt. nyt politisk flertal 
har til rammerne for de private skoler. Vi krydser 
fingre for, at koblingsprocenten bevares. Dog er 
skolen, som alle andre brancher, nødsaget til at 
følge prisudviklingen nøje i denne tid og i sær-
deleshed el og varme udgifter, der gennem det 
sidste halve år er steget betragteligt. På både el 
og varme siden tænker vi os rigtig godt om og 
tager alle de energi sparende tiltag, vi kan. 

Udover valget og eventuelle ændrede konse-
kvenser heraf, nyder vi perioden med almindelig 
skolegang og gennemførelse af arrangementer 
for både børn og voksne med tilknytning til sko-
len. Det har været en berigelse at kunne afvikle 

arrangementer af vidt forskellig karakter uden 
hensyntagen til restriktioner bortset fra ekstra 
opmærksomhed på de gode vaner jævnfør ud-
sendt materiale op til efterårsferien. Personligt 
ser jeg allerede frem til november og december 
med skolens og SFO’ens traditioner omkring 
halloween og jul. Utroligt men lige om lidt har 
vi den traditionelle juleklippedag sidste fredag i 
november og dermed aulaen atter en gang pyn-
tet flot op.

Pr. 31/10 har vi sagt farvel til 2 medarbejdere. 
Jacob Auerbach fra SFO flytter til Ikast, hvor nyt 
arbejde venter. Jacob har været ansat i skolens 
SFO i 12 år og en stor tak for en altid engageret 
indsats sammen med SFO’ens øvrige persona-
le. God vind til hele familien i det midtjyske.

Ligeledes stopper Kristine Kristensen pr. 31/10 
efter 6 år på Esbjerg Realskole. Kristine vil ger-
ne prøve noget nyt og har fået job på en skole i 
Varde Kommune. Tak til Kristine for indsatsen 
på Esbjerg Realskole og også alt muligt held og 
lykke i det nye job.

Begge stillinger har været slået op og en ansæt-
telses proces er iværksat. Vi glæder os til, at 
præsentere 2 nye medarbejdere med tiltrædelse 
1/12-2022.

Med venlig hilsen

Carsten Thyrsting



I 0.A har vi den sødeste bamse, man kunne 
tænke sig, nemlig Bamseven. Bamseven er vir-
kelig rar. Han hjælper os med at have det godt 
i klassen. Han har hjulpet os med at lave vores 
klasseregler, og han giver store krammere, når 
nogen er kede af det.

Bamseven kommer helt fra Australien, og fløj 
hertil for at hjælpe os med at blive bedre til at 
hjælpe hinanden.  

Han gør alt, hvad han kan for, at alle skal have 
det godt og bliver enormt ked af det, når nogen 
i klassen ikke har det godt. 

Bamseven har en stor ’Fri for mobberi-kuffert’ 
med en masse spændende ting i. Her kan vi 
bl.a. snakke om følelser, om ting der kan ske, 
når man er sammen, og om at lære at sige 
Stop, Undskyld og Pyt. Han har også massage-
historier i kufferten, som Line læser højt, mens 
vi masserer hinanden og hører stille musik.

VoresVores
allerbedsteallerbedste

Bamseven i 0.ABamseven i 0.A
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Nogle gange danser vi også sjove bamse-danse.

Når Bamseven er i rigtigt godt humør, kan han 
finde på at holde en Bamsefest. Man ved aldrig, 
hvornår der kommer en bamsefest. Så det er 
meget spændende og rigtig sjovt, når det sker.   

Bamseven er den allerbedste og mest fantasti-
ske Bamseven, som man overhovedet kunne 
ønske sig ;O).
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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

Kan man egentligt lave en surdej af æbler? 
Valgfag i madkundskab på 7. årgang har 
eksperimenteret med, om man mon kan få en 
dej til at hæve og udvikle sig med æbler. Vi kan 
afsløre med det samme, at det kan man! Hver 
’køkken-familie’ har fabrikeret deres egen æb-
lesurdej. Rene og udkernede æbler blendes til 
en ensartet masse og står ved stuetemperatur 
i ca. 7 dage.  Æblerne er fulde af frugtsukker og 
gærer derfor let. Allerede efter få dage kan se 
luftboblerne og massen vil udvikle sig og ’fylde’ 
mere i glasset. 

Eleverne brugte surdejen til at bage æbleboller. 
Surdejen bidrager både med en let syrnet smag 
og med at få dejen til at hæve. I madkundskab 
har vi ikke så lang tid, derfor har vi brug for at 
dejen hæver forholdsvis hurtigt og en smule 
gær blev tilsat dejen.  

Scan QR-koden for opskrift på æbleboller ↓

Æblesurdej:
5 æbler uden kernehus blendes til en mos og 
kommes i et glas med låg (låget må dog ikke 
slutte helt tæt under gæringen). Æblemassen 
stilles til side på køkkenbordet, så den kan 
stå og hygge sig de næste 7 dage. Mindst en 
gang dagligt skal der røres i æblesurdejen. En 
æblesurdej skal ende med at dufte som en 
mørk gæret øl.

Gær, surdej
eller begge dele
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Hurraaa for den 
sproglige mangfoldighed
Den 26.september var vi, i 6.a, med til at fejre 
den Europæiske Sprogdag. Den oplevelse og 
det vi har lært, vil vi selvfølgelig gerne dele med 
Blækuglen.

Vi er nok alle enige om, at sprog er en vigtig 
størrelse. I verden er der mere end 6 milliarder 
mennesker, der taler omkring 7000 forskellige 
sprog- Det er godt nok mange.

Vi kunne desværre ikke nå at dykke helt ned i 
alle 7000 sprog den ene dag, men vi nåede da 
at snuse til nogle af dem. Det kom der blandt 
andet lidt kreativt ud af- Det vil vi vise her med 
nogle billeder af vores plancher og billeder fra 
hele processen.

Læsning og sproglæring med QR-koder
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Vidste I at:
•   Der findes omkring 200 ”falske ”sprog
•   Russisk var det første sprog, der blev talt i rummet
•   For mere end 300 år siden var fransk det officielle sprog i England
•   225 sprog stammer fra Europa – hvilket er omkring 3 % af alle verdens sprog.
•   Mindst halvdelen af verdens befolkning er tosproget eller flersproget, hvilket vil sige, at de taler to 

eller flere sprog.
•   Tosprogethed medfører mange fordele: Det gør det lettere at lære flere sprog, forbedrer tanke-

gangen og afføder kontakt med andre mennesker og deres kulturer.

En lidt anderledes hilsen fra 6.a:

(Det er koreansk og betyder: vi i 6.a synes, at sprogdag er en rigtig god ide)

Потому что мы подумали, что было бы интересно услышать о разных культурах и традициях.
(Det er russisk og betyder: Fordi vi synes, det er spændende at høre om forskellige kulturer og traditioner)

Vriendelijke groeten 6.a en Dorthe S

Atentamente 6.a y Dorthe S

Вітаю 6.a I Dorthe S

Greetings 6.a and Dorthe S

VViiddssttee  II  aatt::  

Ø DDeerr  ffiinnddeess  oommkkrriinngg  220000  ””ffaallsskkee  ””sspprroogg  
Ø RRuussssiisskk  vvaarr  ddeett  fføørrssttee  sspprroogg,,  ddeerr  bblleevv  ttaalltt  ii  rruummmmeett  
Ø FFoorr  mmeerree  eenndd  330000  åårr  ssiiddeenn  vvaarr  ffrraannsskk  ddeett  ooffffiicciieellllee  sspprroogg  ii  EEnnggllaanndd  
Ø 222255  sspprroogg  ssttaammmmeerr  ffrraa  EEuurrooppaa  ––  hhvviillkkeett  eerr  oommkkrriinngg  33  %%  aaff  aallllee  vveerrddeennss  sspprroogg..  
Ø MMiinnddsstt  hhaallvvddeelleenn  aaff  vveerrddeennss  bbeeffoollkknniinngg  eerr  ttoosspprrooggeett  eelllleerr  fflleerrsspprrooggeett,,  hhvviillkkeett  vviill  ssiiggee,,  aatt  ddee  ttaalleerr  

ttoo  eelllleerr  fflleerree  sspprroogg..  
Ø TToosspprrooggeetthheedd  mmeeddfføørreerr  mmaannggee  ffoorrddeellee::  DDeett  ggøørr  ddeett  lleetttteerree  aatt  llæærree  fflleerree  sspprroogg,,  ffoorrbbeeddrreerr  

ttaannkkeeggaannggeenn  oogg  aafffføøddeerr  kkoonnttaakktt  mmeedd  aannddrree  mmeennnneesskkeerr  oogg  ddeerreess  kkuullttuurreerr..  
  

EEnn  lliiddtt  aannddeerrlleeddeess  hhiillsseenn  ffrraa  66..aa::  

우리는 6.생각 언어의 날은 정말 좋은 생각이었습니다 

(Det er koreansk og betyder: vi i 6.a synes, at sprogdag er en rigtig god ide) 

Потому что мы подумали, что было бы интересно услышать о разных культурах и традициях. 

(Det er russisk og betyder: Fordi vi synes, det er spændende at høre om forskellige kulturer og traditioner)  

 

 

 

 

 

Sprogdage kræver sprogkage  

  

 Fællesskab og gode minder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nå vi går all in på at 
reklamere for sprogdagen Sprogdage kræver sprogkage Fællesskab og gode minder



Limfjordsvej 13 • 6715 Esbjerg N • Tlf.: 75 47 00 66
www.mimontage.dk • info@mimontage.dk

moderne stål- og 
 montagevirksomhed

M.I. Montage er en moderne stål- og montage-
virksomhed beliggende i Esbjerg, der har 
specialiseret sig i fremstilling, levering og on-
site installering af konstruktioner i rustfri stål, 
aluminium og sort stål – herunder håndtering 
fra idé til færdig løsning.   

M.I. Montage er en kendt og anerkendt leveran-
dør af løsninger i stål. Kunderne er nationale og 
internationale virksomheder med høje krav til 
kvalitet. 

Du møder medarbejdere med stor viden og 
solid erfaring med pladebearbejdning og frem-
stilling af stålkonstruktioner. 

Vi har 30 års erfaring indenfor bl.a. levnedsmid-
delindustrien samt offshore branchen.

M.I. Montage leverer branchekendskab og alle 
nødvendige godkendelser inden for følgende 
industrier:

FØDEVAREINDUSTRI

PHARMA-INDUSTRI 

ENERGI

STÅLKONSTRUKTIONER
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Dansk Fantasy dag
Igennem noget tid har 6.klasse arbejdet med 
danskgenren; fantasy. Forløbet blev afsluttet i 
fordybelsesugen, hvor eleverne havde valgt sig 
ind på det værksted, de gerne ville arbejde i.

I skriveværkstedet skulle man finde sin indre 
forfatter frem, fremstille en bog med et flot 
layout på forsiden og en fangende bagside-
tekst. Derover skulle der også produceret plaka-
ter til at reklamere for bogen.

I Dramaværkstedet skulle der laves et manu-
skript, findes kostumer og rekvisitter. Eleverne 
skulle producere en lille kortfilm med masser af 
genretræk fra fantasy.

I Kreaværkstedet blev der malet flotte masker 
inspireret af forskellige fantasy figurer.

Fortsættes →

Fernisering med popcorn, saftevand og hygge  i 6. klasse.  
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I skriveværkstedet...
...arbejdede bl.a. Elias, Asger og Christian T og 
forklarede følgende: 

Man skal skrive en fantasy bog, man laver en 
reklame og skrive en for og bagside. Ligesom 
at skrive en rigtig bog. Man gør det på følgende 
måde: en laver starten af bog og en anden laver 
resten. Så er der en der hjælper med at rette, og 
en anden der tegner til forsiden, bagsiden og 
reklame.

Asger har skrevet halvdelen af bogen og lavet 
bagsiden. Christian har skrevet halvdelen af bo-
gen og har hjulpet med reklamen og forsiden. 
Elias lavede halvdelen af reklamen og retten 
meget af bogen.

Bogens handling starter i en skov med Rolf 
(hoved karakteren) og hans far og hans sure 
pap-mor så skal han finde brande også finder 
den her portal i et træ så kommer han ned i 
Oaklands.

Asger, Elias og Christian fortæller at det har væ-
ret sjovt, både at være kreativ og lave sin egen 
historie og at tegne.

Der læses højt fra bogen ”Rolfs eventyr”

Der skrives på bogen ” Rolfs eventyr” 

Victor 6.b. fortæller, hvad ”Feernes frygt” 
handler om. 

Der fortælles om endnu en bog
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I Dramaværkstedet...
...siger Sif, 6a: Jeg synes det har været en 
mega sjov dag. Vi har hygget os med vi fik lov 
til at lave noget andet end vi plejer. Og så var 
det også meget sjovt at vi var sammen med 
nogen fra parallelklassen.  

Alba, 6.a. siger: Jeg synes det har været en 
rigtig god dag. Vi har hygget os, været sammen 
med den anden klasse. Det har været en sjov 
dag med mange gode minder. Min gruppe skul-
le lave en kortfilm/teaterstykke om fantasy. For 
lige nu har vi om emnet fantasy. I slutningen 
af dagen har vi vist alle vores kortfilm, fantasy 
masker, fantasy bøger, reklamer og plakater. 

Der skrives på manuskriptet

Skuespillerne er klar til at øve og filme. 

Vi ser kortfilm

Der skrives på manuskriptet

Fortsættes →
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I Kreaværkstedet...
..arbejdede bl.a. Alberte og Sarah fra 6.a. og 
siger følgende: Vi syntes at det var en god dag. 
Vi havde dansk hvor vi var kreative. Vi lavede 
masker som skulle repræsenter en karakter fra 
genren fantasy. Vi syntes at det var en spænde-
ne og god dag. Der var også andre værksteder 
end kun kreaværkstedet.

Masker i process

Masker i process

Krea-værksteder 

Nogle af de flotte masker der blev lavet
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Nogle idéer holder længere end andre. De sætter varige spor og bliver 
en signatur for deres tid. Gennem generationer. Fordi de er gjort af 
det særlige stof, der skaber en klassiker. Det var præcis sådan en idé, 
Arne Munch fi k, da han i 1968 satte sig med et stykke millimeterpapir 
og tegnede Danmarks første formkøkken. Det originale …

uno form   |   Østre Gjesingvej 19   |   6715 Esbjerg N   |   unoform.dk

Længe leve det originale



 
 

Dokken 8

BLOMSTERHUSET
Gormsgade 100, 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 73 77

Husk hvad blomster kan gøre
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8.b De sidste skridt
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BLOMSTERHUSET
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8.b De sidste skridt

Kontakt

Anne på

9682 1532

Vi har tid, når DU har tid.

Kongensgade 58 • Esbjerg • skjernbank.dk

Din  
annonce  

her? 
Pladsen kan blive din  

for kun kr. 1.000,- om året  

Læs mere på side 26



Siden sidst...
Et udpluk af billeder fra Facebook, siden udgivelsen af sidste blad.

9. Årgang i København på lejrskole. Byvandring med Gadens Stemmer, besøg på Christiania og en tur Tivoli.

1. årgang til Børnedag på torvet. Tak til Esbjerg Festuge!

Første skoledag for nogen, nyt skoleår for andre.



Motionsdag med fantastisk vejr og masser  af sjov, leg og dyster for hele skolen.

Motionsdag med fantastisk vejr og masser 
af sjov, leg og dyster for hele skolen.

Kræmmerdag på Esbjerg Realskole 2022

Lejrskole for 4. klasserne i Jelling og Givskud



Astrid Lindgren fordybelsesuge i indskolingen

3. årgang er på lejrtur til Blåvandgård

4. klasserne til koncert med Esbjerg Ensemble



 

24 25

Stemningsbilleder fra Sidste skoledag





12 13

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

MERE END ADVOKATER

ESBJERG • KØBENHAVN • HERNING • SKJERN 

+45 70 22 66 60 • KIRK�ARSEN��K 



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

 vestjyskbank.dk/esbjerg



Medarbejdere
Ledelsen

Lærere

Kontor Teknisk personale

Carsten 
Thyrsting 
Skoleleder

Christel Møker 
Viceskoleleder

Lene Holm 
Sørensen 
Administrativ 
leder

Susan Muhlig 
Skolesekretær

Torben Madsen 
Serviceleder

Tommy G. 
Eriksen
Pedel- 
medhjælper

Kontakt til lærerne sker igennem intra eller på udleveret telefonnummer. 

Line Rainer 
Herter 

Line Kjems 
Nielsen

Line Grønfeldt 
Olsen

Kristina 
Steiness Lange

Kirsten 
Thimsen

Charlotte 
Christina 
Pedersen

Carina Heiberg 
Jensen

Camilla BlackBirgitte Looff 
Schmidt

Bianca 
Pedersen

Anne Yoo 
Pedersen

Anja Lopdrup 
Lorenzen

Kent 
Bannerholt

John 
René Fjord 
Torbensen

Jacob WibergDorthe Olling 
Smedegaard

Dorthe FjordDan Sylvester 
Apel

Lone Noer Lærke Nørager 
Klingsten

Louise Højland
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Ansatte i SFO 

Morten Brinch

Thomas Bork 
Kjelgaard

Birthe Kirstine 
Linding

Lena OttesenDorte Remme 
Nielsen

Anne Bech 
Poulsen

Majken 
Kjærgaard 

Lise Sørensen 

Mette Vittrup

Carsten 
Nielsen 

Heidi 
Christiansen 

Ulla 
Ellingsgaard

Vivi Larsen

Ole 
Langermann

Randi 
Andersen

Rikke Simone 
Jerome

Sabine Jensen Søren Vittrup 
Bak

Tina Terp

Maria 
Falkengren 
Christensen

Martin Neuber Mie Gade 
Guldager
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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
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God rådgivning og 
skarpe priser!

 vestjyskbank.dk/esbjerg

Charlotte Gaardhøje
Privatkundechef
Direkte tlf.: 96 63 27 53
E-mail: chj@vestjyskbank.dk
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Skolens bestyrelse:
Lisbeth Bailey (formand) tlf. 24 97 06 40

Thomas Helt (næstformand) tlf. 22 32 02 20

Nanna Stæhr Jørgensen   

Søren Jensen tlf. 51 94 90 13

Jakob Lund tlf. 22 13 14 22                                                                           

Rikke Brandi Sørensen tlf. 20 62 80 69                                                                          

Helen Laustsen tlf. 23 27 97 29                                                                                                                                             

Suppleanter:
Bent Würsching 

Jens Peter Fjord

Skolens tilsynsførende:
Berit Søndergaard Larsen 

Deadline på næste udgave:
Næste frist for indlevering af materiale  
til BLÆKUGLEN er Fredag den  
9. December 2022.

Materialet sendes til: 
esbjergrealskole@hotmail.com

OBS! Billeder SKAL vedhæftes seperart i 
mailen! Ikke sat ind i word!!

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

Anders Carlsson  tlf. 25 33 05 77

Casper Heiberg  tlf. 53 53 43 49

Ole Kierkegaard tlf. 21 28 48 49  

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
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God rådgivning og 
skarpe priser!

 vestjyskbank.dk/privatebanking

Søren Jensen
Private Banker
Direkte tlf.: 96 63 26 77
E-mail: sje@vestjyskbank.dk



POTENTIALISTER DER 
LØFTER POTENTIALET 
I DIT BRAND

www.unchain.dk

Grafisk design til

store 
HEIBERG GRAFISK – 53 53 43 49

& små


