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Kære forældre
Jeg kan ikke være helt aktuelt i dette indlæg, da 
der kan være sket meget på den korte tid, fra jeg 
skriver indlægget, til Blækuglen udgives. Lige i 
øjeblikket er vi naturligvis meget opmærksom-
me på strejke- og lock out varslerne og hvilken 
konsekvens en eventuel ikrafttræden vil have 
på skole og SFO området. I skrivende stund (7. 
marts) ved vi ikke mere end det medierne kan 
berette om. Derfor har vi også ventet med at 
informere forældre, indtil vi ved noget. Måske er I 
derfor i mellemtiden orienteret.

Alle parter håber og ønsker, at de forhandlende 
organisationer finder en fornuftig løsning, så 
vi undgår situationen fra 2013. Jeg anerken-
der og respekterer at strejke og lock out er en 
del af den danske model og må dermed også 
acceptere de konsekvenser en strejke eller lock 
out måtte have. Dog kan jeg også tydeligt huske 
konsekvenserne for både elever, forældre og 
lærerne fra dengang. Konflikten bliver formo-
dentligt mere vidtrækkende denne gang, da langt 
flere faggrupper er involveret og dermed også 
yderligere konsekvenser. Jeg håber de stridende 
parter finder løsninger og kompromiser, der er 
acceptable for begge parter. Det må være muligt 
i et velfærdssamfund som det danske.

Når I læser bladet, har der været afholdt Gene-
ralforsamling. Normalt ikke et tilløbsstykke, men 
dog har vi oplevet en stigende interesse de sidste 
2 år, hvilket ledelse og bestyrelse finder særdeles 
positivt og vi håber, at tendensen vil fortsætte 
fremadrettet. Det er skolens øverste myndighed, 
hvor der først og fremmest vælges medlemmer 
til bestyrelsen, men også en mulighed for at 
drøfte, komme med input og stille spørgsmål 
til ledelsens og bestyrelsens arbejde. I den forbin-
delse vil jeg nævne, at bestyrelse og ledelse er i 
gang med at planlægge et forløb, hvor skolens 
værdier vil blive diskuteret – betyder værdierne 
det samme i dag og hvilken betydning skal de 
have de næste år?

I forbindelse med Generalforsamlingen har vi 
på Esbjerg Realskole en tradition for, at den 
tilsynsførende fremlægger den udarbejdede 
tilsynsrapport. Som privatskole skal der hvert 
år udarbejdes en tilsynsrapport. Rapporten skal 
indeholde en række punkter og dokumentere, at 
vi som skole overholder gældende lovgivning og 
lever op til kravene og dermed er berettiget til at 
modtage økonomisk støtte. Vores nuværende 
tilsynsførende hedder  Berit Søndergaard Larsen 
og blev valgt af forældrene på Generalforsamlin-
gen i 2017 for en 3-årig periode. 

Tilsynsrapporten udarbejdes på baggrund af 
et antal besøg på skolen med overværelse af 
undervisning samt dialoger med elever, lærere og 
ledelse. Perioden for udarbejdelse af rapporten 
er rykket og skal fremadrettet udarbejdes i maj/
juni. Herefter vil den være tilgængelig på skolens 
hjemmeside.

Det er stadig en daglig glæde at opleve brugen 
af vores nye rammer. Det er min oplevelse, at 
alle involverede har fundet sig rigtig godt tilpas 
og i en god proces arbejder hen mod en optimal 
udnyttelse af de nye muligheder. En proces 
der naturligvis vil fortsætte og dagligt giver 
spændende snakke og refleksioner blandt alle 
involverede på skolen.

 De der tidligere har haft deres gang omkring 
Svendsgade, kan formodentligt huske det flotte 
syn med forårsblomster på græsarealet foran 
skolen som et tegn på påsken og forårets 
komme. Jeg tvivler på, at ret mange blomster 
finder vej op gennem legepladsens underlag. Til 
gengæld kan vi glædes over glade børns leg og 
aktivitet.

Rigtig god påske

Carsten Thyrsting
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Elevrådet er et råd af elever, som er valgt af 
deres klasse. Elevrådet starter for eleverne fra 
4. klasse. Der er en repræsentant og en supple-
ant. Skolen får indblik i, hvordan eleverne har 
det på skolen, og hvad de synes, der kan gøres 
bedre, eftersom det hele ses fra elevernes 
synspunkt. Man får mulighed for at blande sig i 
skoles rammer. 

Der bliver talt om de forskellige ting man kan 
gøre for skolen, såsom nye borde til gange-
ne, toilethygiejnen og aktiviteter i frikvarterende; 
Talentkonkurrencen, høvdingebold osv. Men vi 
er også med til at sørge for, at miljøet på skolen 
forbliver godt. 

Hele året startede ud med at snakke om sko-
legården. Hvad vi synes om den, og hvad der 
kunne gøres bedre.  

En måned efter lavede vi en rundvisning på 
hele skolen for forældre. Senere hen for medvir-
kende til skolen.  

Til klippedag havde vi konkurrence om det 
bedst pyntede klasselokale. Hvem der havde 
pyntet klasselokalet pænest op med julepynt. 

Talentkonkurrencen er en årlig tradition på 
skolen. Man melder sig til, og derefter optræder 
man for dommere fra elevrådet. Til allersidst 
bliver vinderen så fundet, og man skal optræde 
for resten af skolen, eller sin årgang. 

I kan se frem til flere konkurrence/aktiviteter 
her i foråret.  

At være i elevrådet er sjovt og udfordrende. 
Man får nye udfordringer, og lærer at træffe 
beslutninger sammen med andre elever og læ-
rer. Man lærer også at gå på kompromis med 
andre. Demokrati er en stor del at det. Du lærer 
forskellige eleverne fra forskellige årgange at 
kende. 

Når man bliver valgt, er det som en slags aner-
kendelse af dine klassekammerater. Man bliver 
set, og de stoler på, at man kan repræsentere 
klassen ordentligt.   

 

Elevr det  
p  Esbjerg Realskole
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Ung i år 2018 (1):

Ida, Freya og Liv, er 14-årige teenagere.Vi mener 
klart, det ofte medbringer udfordringer at være 
teenager i 2018. Nu hvor ens identitet fremstilles 
på de sociale medier, er det oftest nemmere for 
andre unge at danne sig visse fordomme og 
generaliseringer af hinanden. Generelt kan det 
være en udfordring for den ældre generation at 
leve sig ind i vores hverdag, da de unges hverdag 
primært foregår på de sociale medier. Mange af 
os unge vil på dette punkt udstille os som den 
bedste version af os selv - og nogle gange bedre. 
Men hvor kommer dette pres og denne opførsel 
fra? Det tror vi, det gør, fordi man får en vis status 
overfor andre. Visse individer føler, man skal blive 
opfattet som en Michelin restaurant, mens andre 
forholder sig til datidens syn på det at være en 
god og sød person. 

Vi snakker ikke kun et kæmpe pres, når vi snakker 
sociale medier - kampen om den bedste karakter 
og tårnhøje mål for fremtiden ses også mere 
og mere på skolen. Vi tænker oftest ikke kun på 
os selv, og det vi i bund og grund gerne vil. Det 
betyder også noget at kunne fortælle, man har 
arbejdet hårdt og opnået gode karakterer. Hvis 
man spørger klassen, om hvad de godt kunne 
tænke sig i fremtiden, er der ikke mange, der vil 
svare en almen uddannelse uden en top på. Det 
skal forstås på den måde, at hvis en elev vil være 
politimand, vil eleven samtidig være den højeste 
stillede på arbejdspladsen. Selvom man godt 
ved, vi alle sammen ikke kan blive ingeniører og 
advokater, drømmer mange stadig om det. 

Det at fremstå på forskellige måder kan være 
sværere end for 10 år siden. Vi får flere og flere 
idealer, som vi måske ikke lægger mærke til, vi 
har - de er der bare. Et teenageideal kunne være 
en 15-årig, der drikker, har mange venner men 
samtidig også har styr på sit liv. Vi fremstår 

nogle gange i vidt forskellige roller, når vi er 
sammen med familien eller modsat, vennerne. 
Ens opvækst gør også noget for ens opførsel, 
men generelt benytter vi os af en anden form for 
sprog, når vi er sammen med familien. Nogle fø-
ler sig mere trygge ved familien, fordi man kender 
de præcise rammer for, hvordan man taler og er. 
Når vi hænger ud med venner, har man ”tilladel-
se” til at snakke anderledes - og snakke om noget 
andet. Der er emner, som man ikke tager op med 
familien, hvor det derimod føles mere trygt at tale 
med ens tætte venner og veninder. Det kunne 
være emner så som kærlighed, drenge og alko-
hol/rygning. Dog tror vi, at unge snakker mere om 
fester med deres forældre, end unge gjorde for 
30 år siden. Det er blevet en normalitet at drikke i 
tidligere alder, så forældrene får derfor nemmere 
ved at tale med os omkring det. Der skal være en 
vis tiltro mellem forældre og børn, da fester ikke 
kun indebærer alkohol - oftest og desværre.

Hvis vi ser bort fra de udfordringer og fristelser, 
det medbringer at være ung, har vi aldrig haft 
mere frihed, end vi har i dag. 

Ida, Freya og Liv

Ung i år 2018 (2):

At være piger i 2018 kan være svært, fordi man 
kan have hormonerne som virkelig styrer alting, 
selv de mindste ting kan skifte ens humør på 0,5. 
Det gælder mest med sine venner og familie. 

Man bliver hurtigt dømt for udseende, i forhold 
til sociale medier, hvilket kan gøre at mennesker 
forandre sig, til en person som man slet ikke er. 
For eksempel moden, hvilket der har været meget 
inde de sidste år. Moden i 2018 er for eksempel 
meget med retro stil, og ens skulderlængde hår 
og runde øreringe. Så også at have så naturligt 
makeup som muligt, og store buskede øjenbryn.

Fra 8.a.

At vaere ung i r 2018
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Nu hvor vi er i 8. klasse, skal vi til at tænke på ud-
dannelser og fremtid. Det er svært for ret mange, 
med lige at vælge sit fremtidsjob, og hvordan det 
hele egentlig skal foregå. Der er så mange valg!

Vi har en masse udfordringer i hverdagen. Vi har 
så mange ting der skal nås og klares. Ting man 
går til, fritidsarbejde, lektier, skole, venner og 
familie tid. Det hele skal nås, og folk skal gøres 
glade.

Mange er også begyndt at tjene penge. Vi skal 
alle mulige steder hen på ferie, og vi skal på 
lejrskole i marts. Derfor har vi fritidsarbejde, som 
kan tage lidt tid, og meget tid, eftersom man kan 
arbejde på et kontor, rengøre eller stå i en bager, 
eller bare gå hjemme og hjælpe til. 

4 piger fra 8.a

Ung i år 2018 (3):

At være ung i 2018 medføre en masse forpligtel-
ser, det indebærer blandt andet ting som karakte-
rer, socialt liv og hobbyer. 

Mange unge i dag vælger at tage en gymnasial 
uddannelse fremfor en erhvervsuddannelse, 
mange vil typisk kigge på lønnen i forhold til 
jobbet fremfor hvad de ønsker at lave og er god 
til. Vi som unge har en del udfordringer i vores 
hverdagsliv blandt andet kan det være svært for 
os at disponere tiden så vi har tid til både hobby-
er eventuelle fritidsjob og lektier på samme tid. 

Vi starter allerede nu i 8. klasse med at skulle 
træffe vores valg omkringvores fremtid, vi skal 
vælge om vi vil på efterskoleophold, om vi vil 
have en gymnasial eller erhvervsuddannelse 
nogle vælger også at springe fra folkeskolen til 
den valgte uddannelse. 

Den nye år 2000 generation forventes at være 
som den ældre generation ville være i den 
pågældende alder, men vi er alle i en udvikling til 
det nyere, ikke nødvendigvis det bedre. I dag går 
unge tidligere i puppen end de gjorde for 15 år 
siden derfor er der andre boller på suppen, når vi 
snakker udvikling og mentalforberedelse, den ny-
ere generation er hurtigere ude og langt længere 
fremme i skoene. Vi bliver ofte udsat for fristelser 
når vores normale hverdag bliver for ”kedelig”, fri-

stelserne bliver lettere at få fat i. Vi bliver hurtigt 
fristet til at begynde at ryge, tage snus og drikke 
i en umiddelbart for tidlig alder eftersom vi ikke 
ved bedre, end den pågældende vennekreds. 

I forhold til familie, venner og kærester, vil vi helst 
gerne have alle parter presset ind i kalenderen, 
gerne gøre alle tilfredse. ikke mange har kærester 
i dag, da meget går på det ydre og indtrykket 
fra de sociale medier, så vi bliver mere og mere 
kræsene og vil helst give det bedste indtryk på 
de sociale medier, med billeder af venner, fester, 
lækker mad og dyre rejser.

Ditte Gammelvind Ehmsen & 
Lærke Møller-Jensen

 

Ung i år 2018 (4):

Vi vil komme ind på en masse plus og minus ting 
ved at være ung i 2018. Det første vi vil komme 
ind på er mode, om den er plus og minus. Stilen i 
dag er plus fordi vi syntes den er rigtig fed mest, 
fordi du kan finde tøj der passer til din person-
lighed. Mode er også minus pga. Vi bruger for 
mange penge på mærker, selv flere penge end vi 
har.  Vi vil fx nævne nogle dyre og billige mærker: 
de dyre mærker er Gucci, lv, Palace, Supreme, 
Stone Island. De lidt billiger mærker kan være 
Zara Le Baiser. 

Unge i dag tager mere en gymnasial uddannelse 
i stedet for en erhvervsuddannelse, som mange 
folk gjorde engang. Men hvad kan grunden til det-
te være? Vi tænker at der er pga. At folk de gerne 
vil have en længere uddannelse, og folk tror men 
tjener flere penge. 

Det at være ung i 2018 gælder meget om fester 
og druk. Folk der er til fester med drengene 
mener jo ikke det er et problem, men det er et 
problem

Ung i år 2018 (5):

Sociale medier: Sociale medier fylder stadigt 
mere i hverdagen end nogensinde. Unge bruger 
dagligt sociale medier som Facebook, Instagram, 
Snapchat og Twitter og de unge oplever generelt, 
at det forventes af dem, at andre kan kontakte 
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dem via sociale medier. Sms er ikke noget vi 
bruger længere. Man bruger ofte sms når man 
skal skrive med den ældre generation.

De sociale medier påvirker unges vaner, sprog og 
relationer og spiller en afgørende rolle i udviklin-
gen af deres identitet. 
Brug af sociale medier indebærer også risiko, 
som gør det nødvendigt, at unge lærer at bruge 
medierne på en måde, som hverken skader dem 
selv eller andre. Et eksempel kan være at mange 
unge deler seksuelle krænkende videoer og bille-
der på de sociale medier. 

Uddannelser: Unge som går i ottende, niende 
og tiende får sværere og sværere ved at få en 
uddannelse. Gennemsnittet for at komme på 
gymnasiet bliver højere i hele landet, og hvis 
man har ikke højt nok gennemsnit, skal man til 
optagelsesprøve.

Derfor skal man tænke meget på skole, og det 
fylder også meget i hverdagen. 

Mode: Gennem stilen viser man, at man identi-
ficerer sig med de værdier. Vi unge køber dyre 
brands, selvom vi måske ikke har råd til dem, 
fordi vi køber for at vise, hvem vi er, og hvem vi 
gerne vil være. Vi definerer deres stil som slaggy, 
fordi logoer skal være diskrete, mens vi i skolen 
skal være så store som mulig.

Ung i år 2018 (6):

Ung i 2018 er og et år med udfordringer, fristelser 
og de sociale medier har taget overhånd. Moden 
der udvikler sig og det crazy bliver en del af den 
normale hverdag.

Familien der bliver sat til side, og vennerne der 
bliver første prioritet.

Som ung person er der mange der følger ”strøm-
men.” De skifter stil efter hvad der er på mode, 
og siger at det udtrykker deres jeg, og de snakker 
om at man må gå i hvad man vil. Men det er dog 
ikke helt rigtigt. Det er på mode at sige at vi har 
fri tøjstil og alle er en for sig. Det ligger meget 
under de sociale medier, hvad andre folk har på, 
de kendtes nye tøj sæt, det beautygurus syntes 
er flot lige nu. Make-up’en er enten helt ekstrem 
eller naturlig. 

Det er blevet meget populært at gå i fitness for 
at opnå kropsidealet. Kropsidealet er at være 
slank, stærk og have former. Disse krav opfylder 
de populære. Man bliver målt på hvor mange 
af disse ting man opfylder. Især, hvis man går i 
fitness. Man skal kigge efter det andet køn og må 
gerne have en kæreste, men man skal ikke være 
for ivrig, for ellers er man en player.

Vi personligt undrer os over hvordan nogen kan 
få lov til det. At hive den ene kæreste ind efter 
den anden og være ude til klokken tre om natten. 

Ungdommen er blevet til at vi nu sætter vennerne 
foran familien i mange tilfælde.

Overordnet er det, at være ung i 2018, godt vi er 
blevet mere selvstændige og vi hviler mere i os 
selv.  

Af Andreas, Trine og Wickie

Ung i år 2018 (7):

Sociale medier: Vi bruger: Facebook, instagram, 
snapchat, twitter, youtube, twitch og steam. 
Sociale medier er gode til at få kontakt med 
mennesker og der er altid noget nyt.

Uddannelser: Vi begynder jo allerede at få et 
indblik i uddannelsessystemet, så vi har allerede 
ideer om hvad vi skal.

Mode: Slaggy tøj, streetwear, overpriced tøj, 
genbrug, tøjmærker trender et måned.

Venner/familie/kærester: Man er ikke så meget 
sammen med mennesker i det hele taget men 
man bruger nok mest tid med venner og kæreste 
hvis man har en.

Hobby/fritidsarbejde: En del begynder at få fri-
tidsarbejde i vores generation og stort set alle har 
en eller anden hobby, om det så er: Sport, e-sport, 
musik eller andet.

Udfordringer: Store krav både på arbejdsplads, 
skole og fritidsaktiviteter.

Fristelser: vi føler ikke at der er så mange fristel-
ser.
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3.A´ historier omkring 
fastelavn
Fastelavn var sjovt. Alle var klædt ud og vi var klar til 
at slå katten af tønden. Vi startede dagen med mor-
gensang hvor vi sang fastelavnssangen. Bagefter gik 
vi over i EGF hallen og slog katten af tønden sammen 
med 0.-3. Klasse. Malthe blev kattekonge og Kanita 
blev kattedronning. Senere så vi circus Mini Mus og 
spiste fastelavnsboller. Det var hyggeligt. 

Oscar og Magnus og Peter
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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

•  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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2.B.

Uge sex #Krop 2018
Hej vi hedder 2.B. Vil gerne fortælle jer lidt om 
kroppen og om Uge sex. Uge sex handler om 
kroppen. Vi har arbejdet med en tegneserie der 
hedder Oplyerne. 

Vi har også arbejdet med koppen i bevægelse. 
Som går ud på at man skal som barn bevæge 
sig 60 min. hver dag. Vi har som klasse også 
læst en novelle som hedder Stump. Vi har 
også lært om forskellige kroppe. At man kan 
være tynd, bred, høj og lav. Vi har også lært om 
forskellige familier. Man kan være to kvinder 
og man kan være to mænd som kan være 
kærester. Man kan være en familie på mange 

måder i dag. En kvinde og en mand kan stikke 
tissemanden op i tissekonen og få et barn ved 
at de har sex med hinanden. Koppen har brug 
får vand og mad hver dag. Hvis man ikke for 
noget at drikke eller spise kan man risikere 
at man dø. Ens krop har brug for et hjerte, en 
hjerne og lunger osv.😉 Alle mennesker er ikke 
ens. Selv tvillinger fordi ingen har det samme 
fingeraftryk. Folk har forskellige meninger fx en 
bil det ene barn kan lide den legetøjsbil men det 
andet barn kan ikke lide den. 

Man skal elske sin krop som den er. 😍😍😍



14 15

Hvordan babyer bliver skabt?
Man for børn ved sex. Man kan også få en ind-
språtnig. Børn kan også have forskælige navne. 
De kan være mørke og de kan også være hvide 
i huden. Man kan også få en konsti befroknin. 

Det tager 9 måneder får banet er sort nok. Nor 
tiden er gået kan man få et kasåsit eller babyen 
kommer ud af skedet. 

Nicolai & Mattrick

Forskellige babyer
Man kan være lys i huden og man kan være 
mørk. Man kan have meget hår og meget lidt 
hår. Man kan have store øre. Glimtene næse. 
Baby kan have forskellige øjne de kan være blå 
og brune grøne. De kan se nutted og søde og 
sur ud - men de er søde alligevel🙂.

Frida

Adaption
Man kan mange ting med sit barn. Man kan 
beholde og man kan også bortadopter sit barn 
og det går ud på at tage sit barn væk fra fami-
lien og så kan man komme i en plejefamilie. 
Hvis deres pleje ikke kan tage sig af barnet så 
kommer barnet på børnehjem. Børne på børne-
hjem har det svært. Der er nogen børn som bor 
på børnehjem som aldrig for at se sin mor og 
far. Men der er nogen børn som der finder sin 
mor og far. Der er også nogen som kommer og 
henter et barn også får barnet en rigtig familie. 
Dem der bor på børnehjem og at få en familie 
er deres største drøm. Dem der bor på børne-
hjem har en voksen de kan lege med. Dem der 
bor på børnehjem er kede af det. De har også 
svært ved at få venner 👯. Nogen for venner på 
børnehjemet men der er også nogen som ikke 
får venner👯. 

Elsk din krop!! 👩

Vera

Daglig og foskeliheder
 

Forskellige krope:
1.  Mensker er meget foskælige. Nogen er me-

get lave andre er meget høje.

2.   Der er nogen der vild tyke og tynde. Nogen 
mangler et ben andre mangler en arm.

3.  Nogle kroppe ser meget sjove ud andre ser 
seje ud.

4.  Der er nogen der ikke kan gå fordi at man er 
for tyk.    

5.  Der er også nogen der er for tynd. Man kan 
næsten ikke holde ud at kigge på kroppen.

 

Viktor, Magnus & Emilie



16

Familier

1.  En familie kan være at der er to kvinder 
og ingen mand men stadig har børn.

2.  En familie kan være en mand og en 
kvinde uden børn.

3.  En familie kan være to mænd og en 
kvinde og har børn.

4.  En familie kan være to mænd og to 
kvinder kan også have 4 børn.

5.  En familie kan en kvinde og et barn.

6.  En familie kan være en mand og et barn.

👶♥👨👩🐕                                                           Viktor, Emilie & Magnus

Op i fart

Alle børnene skal bevæge sig 60 min. om da-
gen så man kan få muller, ben kræfter, man kan 
blive sund og man kan løfte tungere ting. Når 
man motioner bliver ens puls hurtig. Man skal 
også spise sundt så man får en sund krop. 

Vi lavede bevægelser fordi vi skulle udfordre 
vores kroppe. Og den sværeste af alle var arm-
strækninger. Vi lavede alle øvelserne fordi vi 
havde brug for at komme op i fart. Her er vores 
skema. Her er alle øvelserne vi lavede. Der hvor 
der står gæt, er det gæt, som vi troede hele 
klassen kunne lave. Og der hvor der står rigtigt 
er det rigtige resultat af vad vi lavede. 

Når man motioner bliver man forpustet😥 og 
man bliver træt⏰.

Der tælles og laves mavebøjninger, høje knæløft og armstrækninger.

                                         Gustav B., Din & Ella

Gæt (19 elever) Rigtigt

Sprællemænd  250/400 740

Armsving  800/1000 1022

Englehop  800/1000 609

Mavebøjninger  100/200 286

Høje knæløft  800/1000 1231

Armstrækning  100/200 159

Skiløb  800/1000 980

Rygbøjninger  300/500 199

Burpees  100/300 180

Vindmølle  800/1000 746



 

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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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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COACHINGBØRNEYOGA 
MINDFULNESSTWEENYOGA

SENSITIVE BØRN TEENAGE BOOST
COOL KIDS VEJLEDNING

vores  
6. sans

Bettina Møller  Tlf.: 26279939  
www.mindyourchild.dk – www.amaryllishuset.dk
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OPLYERNE
OPLYERNE har ingen kroppe men de har ante-
ner på hodet. De kommer fra en anden planet 
end vores.

OPLYERENE er blå og de bor på en onerlig  
jord og de er logeli på den jord. Også gik tre 
OPLYER i en romraket og flyver til jorden for at 
se mensker. 

3 år sener  kommer de til jorden og læjer om 
kroppen. ”SE MENSKER” råber en oplyer. ”Se 
hvordan de løber”. Også kom der et menske. 
”Har i ikke nogen kroppe?” ”Jo vi har så med 
tankens kraft kan vi få kroppe”. Og så fik de 
kroppe. Også lajede de med menskerne og de 
lajede fodbold. Også gik de til bage til romraka-
ten og nu heder de KROPLYERNE. Nu skal de 
hjem👽.

Vi lerde ved at læse Oplyerne: 
- At bruge kroppen 
- Elsk din krop
- At det er dageligt at have en krop

Isabella & Loke

Lavet og lånt af Alberthe, 3A. 

Stump
Den handler om en dreng der heder Marcus. 
Han er meget lav og han vil brug stylter til 
klasse billedet. Han vil bevise at han ikke er en 
stump. Sigurd og Marcus er gode venner.  En 
dag hørte han en lyd inde i skraldespanden det 
var en fegudmor og han ønskede at alle var lige 
som ham. Fegudmoren hørte hans ønske og 
opfyldt det. Og næste dag stod han op og gik i 
skole og kom ind i klasselokalet og åbnet døren 
og så at hans klasse var lige som ham. Hver og 
en blev til en stump. Så så han en dreng i FC 
Barcelona-trøje det var Sigurt han sagde ”kom 
vi må væk” så jakter alle ham.

Fotografen tager et biled til siste af hele klas-
sen hvor alle liner Marcus. 

Sofie Boysen som er forfatter har sent en 
besked til os at vi skal skrive slutningen på 
novellen. Og det er vi alle sammen i gang med i 
vores onsdags historie.

Elsk din krop

Riham & Christian 
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Påsken er også en fest, der rummer folkelig tro 
og skik. Påsken kunne fx benyttes til magiske 
husråd. Nogle steder mente man fx, at den, der 
spiste et æble på fastende hjerte påskemorgen, 
ville blive fri for forskellige sygdomme. Man 
blandt andet undgå dårligdomme som rygværk 
i det kommende år. Æblet kunne også - evt. 
ledsaget af en snaps - være med til at forhin-
dre ”kolden”, dvs. koldfeber, eller dét, der også 
kaldtes ”lollandsk syge”.

Vejrvarsler hørte også til påsken. Fx sagde man 
at ”Skærtorsdags tø giver mange læs hø” eller 
at ”Langfredags bitre væde får mangt et fattigt 
barn til at græde”. Meningen var at tøvejr Skær-
torsdag varslede en god høst, og at nedbør 
Langfredag gjorde det modsatte.

En udbredt tro var også, at hekse var særligt 
aktive til påske, især på dagen før Skærtorsdag. 
Dagen kaldtes St. Skadeaften, fordi man fore-
stillede sig heksene i flok med skaderne, drog 
til Bloksbjerg i Harzen eller Troms Kirke i Norge 
for at holde heksemøde. Allerede Skærtorsdag 
var de hjemme igen, og gik i kirke. Dén, der på 
Skærtorsdag kom i kirke med et ”hønnikeæg” 
i lommen kunne se, hvem af kvinderne der var 
hekse. Et hønnikeæg er det første æg, som en 
høne lægger.

Hvorfor får vi lam til påske?
I dag er der lammekød på påskebordet i mange 
hjem. Men i ældre tid var lammesteg ikke tra-
ditionel påskespise. Når vi i dag spiser lam kan 
det skyldes flere faktorer. Dels at nutidens lam 
kan læmme hele året og lammene opdrættes 
i stald, sådan at de er store nok til at kunne 
spises til påske. En anden faktor er importen af 
frosset lammekød fra bl.a. New Zealand.

Påskelammet og Guds Lam
Lammet er også et billede på Jesus. I Det Nye 
Testamente kaldes Jesus ”Guds Lam”, der ofrer 
sig selv for menneskenes skyld. I mange kirker 
ser man også billeder af lam, som symboler 
på Jesus. Gudslammet holder ofte et kors eller 
en korsfane med det ene forben. Nogle gange 
bløder det fra brystet.

I Det Gamle Testamente er lammet også for-
bundet med påsken. I beretningen om de egyp-
tiske plager fortælles, hvordan Gud gav jøderne 
besked på at smøre dørstolperne til deres huse 
med frisk blod fra et lam. Den sidste plage var, 
at alle familier skulle miste deres førstefødte, 
men der hvor der var smurt med blod, ville 
familien gå fri.

Tro og skik i p sken
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Sådan laver du påskekage i lag

Udblød husblassen i koldt vand og rør syltetøjet 
med vaniljekorn.

Pisk fløden til skum og smelt husblassen.

Hæld husblassen i syltetøjet i en tynd stråle, 
mens der piskes, og vend fløden i.

For et 30 cm langt, ovalt fad med hushold-
ningsfilm, klip 2 lagkagebunde til og læg dem 
ned i fadet, så de dækker fadets runding.

Klip de øvrige bunde til, så de passer med 
fadets størrelse, de skal være bund og mellem-
lag.

Kom halvdelen af moussen ned i fadet, læg lag-
kagebunde over og kom resten af moussen på.

Læg de sidste bunde over, dæk til og stil kagen 
på køl i mindst et par timer.

Rør smør og palmin blødt og ensartet, tilsæt 
flormelis, kornene fra vaniljestangen og mælk 
og rør i yderligere et par min., til cremen bliver 
let og luftig.

Vend kagen ud på et fad og smør smørcremen, 
så hele kagen er dækket.

Glat cremen med en flad spartel og stil den på 

køl, til den skal overtrækkes.

Bland marcipan og fondant og ælt det godt 
sammen.

Farv halvdelen gul ved at ælte pastafarve i og 
rul den gule masse tyndt ud på et bord drysset 
med majsstivelse.

Løft forsigtigt marcipanen på kagen og glat den 
forsigtigt ind til kagens top og sider med flad 
hånd.

Skær det overskydende marcipan af med en 
skarp kniv og farv det orange med rød pasta-
farve.

Rul den hvide marcipanmasse tyndt ud, del den 
i to med et takket mønster og læg dem kagen 
som æggeskaller på den øverste og nederste 
del af kagen.

Skær det overskydende marcipan fra, tril det 
til to kuglerunde øjne og sæt M&M’s på som 
pupiller.

Form den orange marcipan til næb og fødder 
og sæt dem på med Tyloselim.

Sæt øjnene på og stil kagen på køl, til den skal 
serveres.

Det skal du bruge:

6 lagkagebunde

Hindbærmousse:
4 blade husblas
225 g hindbærsyltetøj
1 stang vanilje
3 dl piskefløde

Smørcreme:
75 g blødt smør
75 g palmin

300 g flormelis
1 vaniljestang
2 spsk. mælk

Overtræk:
250 g marcipan
250 g fondant (suk-
kerdej)
Gul pastafarve
Rød pastafarve
Tyloselim
2 brune M&M’s

p skekage i lag



2222

Lav det flotteste gækkebrev og vind 
en påskegave til hele klassen.

Husk navnet på din klasse skal på. 
Afleveres i postkassen 

på kontoret senes den 6. april.

Vi trækker den/de heldige vindere i uge 15 og 
de bliver offentliggjort på tavlen ved indgangen.

Konkurrence
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Dokken 8

BLOMSTERHUSET
Gormsgade 100, 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 73 77

Husk hvad blomster kan gøre

18 19

8.b De sidste skridt

 
 

Dokken 8

BLOMSTERHUSET
Gormsgade 100, 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 73 77

Husk hvad blomster kan gøre

18 19

8.b De sidste skridt

 
 

Dokken 8

BLOMSTERHUSET
Gormsgade 100, 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 73 77

Husk hvad blomster kan gøre

18 19

8.b De sidste skridt

Kontakt

Anne på

9682 1532

Vi har tid, når DU har tid.

Kongensgade 58 • Esbjerg • skjernbank.dk
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Stemningsbilleder fra Sidste skoledag
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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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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

VI BYDER DIG
VELKOMMEN

OG GODE BØ
FF

E
R

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



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)

Inge Tanggaard 
Johansen 
(IT)

Line Rainer 
Herter  
(LH)

Karina Frausing 
Sørensen 
(KS)

Jørgen Krogh 
(JK)

Vivi Larsen 
(VL)

Liselotte Steen 
Hansen 
(LSH)

Lena Ottosen 
(LeO)

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)

Dorthe Olling Sme-
degaard 
(DS)

Line Grønfeldt 
Olsen 
(LG)

Randi Andersen 
(RA)

Mie Gade Guldager 
(MG)

Maria Falkengren 
Christensen 
(MC)

Thomas Bork 
Kjelgaard 
(TK)

Vibeke Angelo 
(VA)

Per Juul 
(PJ)

Heidi Christiansen 
(HC)

Lasse Rosendahl 
Mønsted 
(LM)

Mette Vittrup 
(MV)

Cecilie Staal 
Dinesen 
(CD)

Jonas Vang 
(JV)

Anna Tjørnelund 
Nielsen 
(AN)

Tina Terp 
(TT)

Morten Brinch 
(MB)

Søren Vittrup Bak 
(SB)

Martin Neuber 
(MN)

Kristine Kristensen 
(KK)

Carina Heiberg 
Jensen 
(CH)

28 29



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.  

148x210 (+2 mm til  beskæring)
kr. 3.500,-

Tak for støtten! De bedste hilsener Esbjerg Realskoles Forældreforening
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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 tirsdag den  
5. juni 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

casperheiberg.dk
tlf. 53 53 43 49

HVAD 
END DE 
LAVER
(bare på en anden måde)


