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Kære forældre

Trods manglende morgensang med genopfrisk-
ning af de traditionelle julesange og salmer, sniger 
julestemningen sig alligevel lige så stille ind under 
huden. Klasserne er pyntet og aulaen står flot med 
”jule hjulene” pyntet, adventskransen lyser hele da-
gen og næste uge tændes det tredje lys. Lysene 
i både adventskrans og kalenderlys er tændt hele 
dagen, da vi i år kun har elektroniske lys tændt 
på grund af sprit, der er tilgængelig i flere former. 
Åben ild og sprit er en dårlig cocktail. Som sagt kan 
vi til gengæld have lyset tændt hele dagen og skul-
le vi glemme at slukke, går det også.

Der er meget, der ikke er som det plejer og jeg er 
overbevist om, at vi alle glæder os til næste år, hvor 
covid-19 forhåbentligt er noget vi snakker om og 
mindes som en helt speciel periode i vores tilvæ-
relse og dagligdag.

Vi er naturligvis optaget af og arbejder hver dag 
for, at elever, forældre og personale kommer bedst 
mulig gennem perioden. Derfor følger vi ved fælles 
hjælp anbefalingerne, så vi på skolen gør, hvad vi 
kan for at begrænse smittespredningen.

I den forbindelse vil jeg nævne, at der arbejdes på 
højtryk med at få udskiftet de midlertidige hånd-
vaske til andre med varmt vand i hanerne. Om vi 
når det inden jul og dermed en tidlig julegave tør 
jeg ikke garantere, men det bliver tæt på og vil helt 
sikkert være til glæde for mange de kolde vinter-
morgener.

Udover covid-19 er vi på både personale- og besty-
relses niveau optaget af, at årets indsatsområder 
udmøntes i praksis. For blot at nævne enkelte, har 
det pædagogiske personale arbejdet med en ny 
mødestruktur og med særlig fokus på videndeling 
i både fagteams og klasseteams. Udover møder 
med fysisk tilstedeværelse arbejdes målrettet med 

yderligere at integrere IT til deling af viden og re-
fleksion om samme. En spændende og udviklende 
proces og med det helt enkelte mål, at skolen til 
stadighed vil leve op til visionen om, at hver enkelt 
elev udvikler sig mest mulig ud fra sit aktuelle stå-
sted. Det kræver, at vi gør os umage med at sætte 
hele personalegruppens kompetencer i spil, hvilket 
ovennævnte proces helt sikkert bidrager til.

På bestyrelsesniveau vil den kommende periode 
bl.a. være præget af overordnede drøftelser om 
begrebet samfundsansvar. Vores paraplyorgani-
sation, Danmarks Private Skoler har udarbejdet et 
materiale med definition af 7 temaer hver enkelt 
medlemsskole bedes forholde sig til. Det bliver 
helt sikkert nogle spændende debatter og helt 
centrale i forhold til at definere lige præcis Esbjerg 
Realskole. I januar deltager bestyrelsen i et webi-
nar om materialet og beslutter herefter på hvilken 
måde temaerne skal sættes i spil på vores skole. 
For yderligere definition af temaerne og baggrun-
den for at sætte samfundsansvar på dagsorde-
nen vil jeg henvise til foreningens hjemmeside. En 
hjemmeside hvor man kan blive klogere på temaet 
samfundsansvar og mere generelt om forenin-
gens arbejde for medlemsskolerne.

Herudover er bestyrelsen optaget af at sikre skolen 
fysisk til fremtiden bl.a. med udskiftning af en stor 
del af taget. Det er en stor opgave og første etape 
påtænkes udført til sommer. 

Endnu et spændende år venter og forhåbentligt lidt 
mere almindeligt end det forgangne – bare et for-
sigtigt juleønske 

Tak for samarbejdet i 2020, 
rigtig glædelig jul og godt nytår.

Carsten Thyrsting
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· Tagdækning med tagpap og tagfolie
· Professionelt samarbejde med byggefirmaer

· Tagdækning for private husejere
· Tagservice for virksomheder, kommuner m.v.
· Nybyg, reparation, renovering og rådgivning



- 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:
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nsketraeet med 3.A
På forældremødet i august, blev det foreslået, 
at 3.A kunne gå ned til Ønsketræet og vælge en 
gave til et udsat barn, som klassekassen ville be-
tale. Den bold greb vi, og delte klassen op i drenge 
og piger, hvorefter vi arrangerede en tur derned. 

Børnene var meget begejstrede for ideen og en-
gageret, da de skulle finde et gaveønske. Det blev 
til tre rigtig fine gaver, som vi er overbeviste om, 
vil vække glæde hos de ønskende børn.

Eleverne blev spurgt til, hvad de synes om at gå 
ned og vælge et ønske og købe en gave, som et 
udsat barn kan få glæde af: 

Jeg synes at det er en virkelig god ide at gå ned til 
Ønsketræet, fordi man gør en god gerning. Julen 
betyder meget for alle børn, men det er ikke alle, 
der får julegaver. Så det er godt, at vi kan hjælpe. 

Astrid 3.A 

Jeg vil råde jer til at gå ned til Ønsketræet, fordi 
man hjælper andre børn med at få gaver til jul. Jeg 
synes, at det er en god ide, fordi man får tid sam-
men med sine venner og hjælper andre børn med 
at få en julegave og blive glade til jul. Og så synes 
jeg selv, at jeg bliver glad på andres vegne.

Felix 3.A

Jeg synes, at det er godt at hjælpe børn, der ikke 
får noget. Jeg får en god følelse i mig selv. Man 
skal ikke kun tænke på sig selv. 

Lena 3.A

Jeg synes, at det føles virkelig godt at give en gave 
til et udsat barn/et barn uden forældre. Det er en 
god ide at give en gave til en, der ikke har så me-
get. Jeg tror, det er rigtig dejligt at få en gave jule-
aften, hvis man normalvis ikke får gaver.

Frederik 3.A 

Jeg synes, at Ønsketræet er et skønt sted. Man 
gør noget godt for nogen. Det var også sjovt. Det 
er dejligt at gøre noget godt for andre.

Linnea 3.A 

Drengene + Linnea på tur Pigerne på tur
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Drengene + Linnea valgte 
et gavekort

Pigerne valgte at glæde 
Mynte og Melina

4.a arbejder med areal 4.a arbejder med areal 
og formlerog formler
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Besjaeling - julehistorier
- kan du gaette hvad vi er?
I dansk i 4.b har vi arbejdet med besjæling. Vi har skrevet julehistorier. Her er 
et lille udvalg af vores gode historier - kan du gætte, hvad vi er?

Du besøger mig måske nogle gange om året. Når 
du besøger mig, er der som regel høj musik. Du sy-
nes måske, at jeg larmer, men jeg kan også være 
stille.

Hos mig skal man rejse sig op og sætte sig ned 
og rejse sig op og sætte sig ned og rejse sig op og 
sætte sig ned. 

Tit er der massevis af bænke at sidde på og store 
malerier at kigge på. En særlig person har sort kjo-
le på og taler og taler og taler.  

Der hænger tal på væggene, der viser hvilke sange 
du skal synge.  

Man besøger mig ved livets begyndelse og ved li-
vets slutning, og man besøger mig ofte på en dag 
i december, hvor man fejrer, at et ganske særligt 
barn blev født. 

Liva, 4.b

Jeg kommer frem i supermarkederne i november 
måned. Jeg står på hylderne i mange forskellige 
udgaver og Jeg kan være stor og lille. Jeg kan 
også være tyk og tynd.  Mange bruger mig som en 
nedtælling til juleaften da de er meget spændte. 
Jeg er det mange glæder sig til i december. Jeg er 
en gave, der kan åbnes hver morgen. Jeg er fyldt 
med chokolade eller andre søde sager. Jeg kan 
også være fyldt med billeder eller tegninger.  

Om morgenen glæder jeg mig altid supermeget. 
Fordi så kommer børnene op og åbner mig. Nogle 
gange har jeg venner der står sammen med mig 

og er ligesom mig.  Om natten har vi vores lille 
snakke club om hvem der smager bedst. Når de 
åbner mig, bliver jeg glad inden i når jeg ser bør-
nene også er glade.  Den 24. december er en stor 
overraskelse for børnene da der altid er en kæmpe 
chokolade inden i mig. Men den 24 december er 
også lidt sørgelig for mig for der skal jeg smides 
ud og jeg skal vente med at se glade børn i et helt 
år men jeg kommer jo tilbage næste år den 24 
dec. uh hvor er det skønt at se de børn blive så 
glade. Og nu er de faldet i søvn og nu venter de i et 
helt år på jul igen.  

Malthe, 4.b

Jeg starter som flere ingredienser og bliver til en 
stor dej. Når jeg er i den varme ovn dufter jeg af 
jul. Når jeg er kommet ud af ovnen skal jeg køle 
af. Efter jeg er kølet af, får jeg lækker skinnende 
hvid glasur på. 

Hvis jeg er heldig, så får jeg et glansbillede på. 
Bagefter ligger og venter i en bager på at blive 
købt. 

Ofte er det små børn der kommer og køber mig og 
mine søskende. Hvis de vil så kan de spise mig, 
hænge mig op i et meget stort og flot juletræ og 
ligge mig i en kagedåse med mine mange søsken-
de. Her ligger jeg i ret lang tid og venter på den 
store dag. I den dåse vi ligger i er det meget varmt 
og der er ikke meget plads. Men det er ret dejligt 
alligevel. Vi kan bare høre stemmer hele tiden vi 
bliver bange hver gang men vi venter os til det. Der 
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kom kun en og tog en småkage før jul og så kunne 
vi høre en der råbte ad personen der tog den små-
kage. Jeg var rigtig heldig det ikke var mig der blev 
spist. Den der blev spist, var min bror Bob han var 
alligevel også rigtig rigtig irriterende. Så det var ret 
lige meget at det var ham. Det der skete det var at 
nogle af os blev spist men jeg blev ikke spist. Ha 
ha brødre og søskende. De der var tilbage af os 
kom op at hænge i en snor.  

Noah, 4.b

En dag skal en familie ud at kigge efter en som 
mig. Jeg kan være stor eller lille. Og der findes 
mange som mig. Det kan være svært at vælge 
mig. Når jeg er valgt, kommer jeg med familien 
hjem i deres hus. Og de stiller mig i deres stue. 
Hvis jeg er heldig, får jeg lov til at stå på et fint tæp-
pe. Det er forskelligt hvornår jeg kommer indenfor, 
når jeg har stået inde i noget tid, sættes jeg ud 
igen. Mens jeg er hjemme hos familien, passer de 
godt på mig, når jeg er i stuen, ser jeg flot ud. Jeg 
skaber hygge. Nogle gange kan jeg også være la-
vet af plastic. Det er jeg heldigvis ikke, jeg er heldig 
at bo hos en familie, som gør mig flot. De bruger 
meget tid på at gøre mig pæn og pyntet. Jeg får 
også en flot fod så jeg ikke vælter. Jeg kan lyse op 
når det er mørkt og der hænger mange fine ting 
på mig. På en bestemt aften går min familie rundt 
om mig og synger sange, der ligger mange gaver 
under mig. Når det bliver nytår, er jeg visnet og så 
sætter min familie mig ud i haven indtil jeg kan bli-
ve kørt på genbrugspladsen.  

Tobias, 4.b

Jeg hedder noget med R, men det må i altså selv 
gætte. Jeg hjælper med at give alle børn i hele ver-
den gaver. Hvis i allerede har gættet hvad jeg er, så 
sig det ikke til de andre. 

Engang blev jeg moppet af mine venner fordi jeg 
havde en rød næse, men så kaldte min bedste ven 
julemanden på mig og sagde at han ikke kunde 
finde vej, og så kom jeg og hjalp julemanden og 

jeg blev hyldet med mange snaks. Man kan høre 
mig på lang afstand, fordi jeg har bjælder på. Man 
skal være meget stærk, hvis man skal   

arbejde som jeg gør. Jeg elsker mit arbejde fordi 
det gør alle glade, især børn. 

Selvom det er hårdt arbejde, glæder jeg mig allere-
de til næste år, det er det hele værd. 

Alle elsker jul og jul er også min favorit tid på hele 
året. Jeg er afsted hver dag, og når børnene våg-
ner, er der gaver til alle. Det er verdens bedste job 
og det er julemandens og lidt mit job. 

Anna, 4.b

Hele året er jeg foldet pænt sammen og ligger i en 
kasse ovenpå loftet. Først når det bliver decem-
ber bliver jeg pakket ud. Jeg er under et eller andet 
grantræ der bliver pyntet med pynt og en stjer-
ne og der er gaver oven på mig. Og det dumme 
monster går nogle gange over og pisser på mig. 
Jeg er pyntet med julemænd og nisser. Jeg kan 
være smuk og dekoreret i julens farver. Min familie 
tramper på mig når de danser og synger julesange 
som fx Højt fra træets grønne top stråler juleglan-
sen eller Søren banjomus rundt om det dekoreret 
grantræ. Nogle gange kan jeg høre at de sidder og 
spiller julespil og jeg må ikke være med:( 

De spiller fx Juleludo, Pakkespil (med terninger) 
og Yatzy. Nogle gange drypper der stearin ned på 
som er RIGTIG varmt. Og nej nej jeg har ikke glemt 
det der monster der laver nummer et på mig. Men 
nogle gange er den faktisk sød imod mig. Den 
lægger ovenpå mig og varmer mig når min familie 
har glemt at lukke det forbandede vindue. Monste-
ret kradser nogle gange på mine fine dekorationer. 
Oh mine fine dekorationer. Når december måned 
er slut fjernes pynten på grantræet og den selv og 
endelig kan jeg trække vejret igennem næsen og 
kan gå i hi til næste gang det er december. Hvad 
er jeg? 

Magnus, 4.b
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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

Corona har aendret sport
Jeg går til gymnastik, og corona har ændret det. 
Corona har ændret det med, at når jeg skal til træ-
ning mandag og onsdag skal dem, der er 12 og 
over have mundbind på. Og når vi går ind i hallen, 
så skal man spritte sine hænder, det skal man, 
når man går ind og ud af hallen. Når vi har trænet, 

så skal vi spritte alle de redskaber af, som vi har 
brugt og kan sprittes af. 

Om søndagen skal vi gå ind en anden vej, og der 
skal vi også have mundbind på.

Skrevet af Kaya 6.b

Elevmaegler
Jeg er elevmægler, og det er simpelthen bare så 
fedt. Nogle vil synes, at det er irriterende, men 
der også andre, som bare elsker at være elev-
mægler. 

Jeg synes personligt selv, at det er mega fedt at 
være elevmægler. Man får bare en så god følel-
se, når man har hjulpet et barn, eller trøstet et 
barn. Bare følelsen af at man har hjulpet nogen. 
Nogle børn kan godt være frække, men så siger 
man bare, at de skal opføre sig ordentlig. Nogle 
børn kommer op at skændes med andre, men 
så prøver man, så godt man kan at hjælpe dem. 

Hvis os elevmæglere ser nogen børn gå alene, 
går vi hen til dem og går med dem og leger med 
dem.

Skrevet af Katarina 6.b

Valgfag i 6.
I slutningen af 5. klasse skal du vælge, hvilke fag 
du helst vil have. De fag du kan vælge i mellem, 
er sløjd, kreativ design og musik. Det er ikke sik-
kert, du får de to fag du helst ville have. Men jeg 
var så heldig at få mine to højeste prioriteter kre-
ativ design og musik. 

I 6 klasse i musik skal du lære om, hvad akkor-
derne og tangenterne hedder på klaveret. En af 
de sidste gange du har musik, får du en prøve 
om klaveret. 

Hvert valgfag har du ca. et halvt år. I kreativ de-
sign lærer du at sy med symaskine og sy ting 
og udfolde dig kreativt. I sløjd lærer du at bygge 
praktiske ting. I 6 kl. bestemmer du lidt mere, 
hvad du vil lave end i 5 kl.   

Skrevet af Isabella 6.b  

Anmeldelse af skammerens datter, filmen
Vi syntes at bogen er lidt bedre end filmen, fordi i filmen havde de glemt 
nogle af de vigtige ting fra bogen. Hvis vi skulle give filmen stjerner, ville vi 
give den 5 stjerner ud af 6. Vi anbefaler klart bogen og filmen fordi vi syntes 
at bogen og filmen er god på vær deres måde. 

Resume: Den handler om en pige ved navn Dina, Hun er skammerens datter. 
Hun kommer ud på mange farlige eventyr, hvor hun møder en masse nye 
mennesker. Hun får to nye venner, Nicodemus og Rosa.

Af Sara-Louise, Amna, Ditte og Yizhi, 6.b
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BLOMSTERHUSET
Gormsgade 100, 6700 Esbjerg
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Anne på

9682 1532

Vi har tid, når DU har tid.

Kongensgade 58 • Esbjerg • skjernbank.dk
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Julehygge i 6A
En december måned i 6A kan kun være sjov tak-
ket være vores lærer og nogen af vores forældre, 
så tak for at lave en super hyggelig december 
måned. Lad os starte med den 24. november, 
hvor vi startede julen med at tage på Spisestu-
en. Da vi ankom, fik vi morgenmad, og derefter 
begyndte vi at lave julepynt. Tobias’ mor, der har 
restauranten, ville gerne have at det kom til at lig-
ne Gertrud Sands stue. Jeg ved ikke om det kom 
til at ligne det, men det håber jeg. Vi holdt også 
små pauser, hvor vi fx spillede skak og femhund-
rede. Da vi havde lavet julepynt i et stykke tid, fik 
vi vildt lækker frokost, og da alle var færdige med 
at spise, begyndte vi at lave pynt igen. Det gjorde 
vi indtil vi skulle hjem, så det var egentlig bare en 
super hyggelig dag. Tak til Tobias’ mor for at ar-
rangere en vildt hyggelig dag. 

Lad os gå videre til den 27. november, hvor der 
var klippedag. Vores julehjuls ide var et får med 
rensdyrhorn og en rød tud. I har sikkert set den 
nede i aulaen - den blev ikke helt som forventet, 
men vi synes stadig det var en sjov ide. Vi lavede 
ikke alle sammen julehjulet. Dem, der ikke lave-
de julehjul, lavede andet julepynt til at hænge op 
i klassen, og da vi havde lavet julepynt og julehjul 
i et stykke tid, kom 7. klasserne med æbleskiver. 
Da vi havde spiste dem lavede vi resten af jule-
pynten og resten af julehjulet. 

Tak til vores lærer, Ole, for ikke at være The Grinch 
denne jul og til forældrerådet og Tobias’ mor for 
at skabe en god jul i 6A. 

Af Anne Almann Alstrup Hersbo 
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Sankt Martins Tag 
d. 11. november
I tysk har vi i 7.a, 7.b og 10.b haft om Sankt Martin og klippet lanterner.

Sankt Martins tag er den dag Martin blev afsløret 
af gæssene i stalden. Martin var en god mand, 
hvis der var nogle fattige der manglede mad, delte 
han halvdelen af hans. Hvis der var en der frøs, 
delte han halvdelen af sin kappe. Og hvis der var 
nogle der manglede penge, gav han halvdelen af 
sine penge. En dag da Martin var i kirke som han 
var hver dag, blev han udnævnt som biskop men 
det gad han ikke, han gemte sig over i stalden ved 
gæssene. Men da de andre præster kom begynd-
te gæssene at råbe, og Martin blev opdaget. Han 
blev biskop, og det er derfor det bliver kaldt Sankt 
Martins dag.  

 

Sankt Martins Tag ist der Tag, wo Martin wird 
enthüllen auf die Gans in dem Stalle. Martin war 
ein guter Man, wessen es war jemand der mangelt 
Essen, teilt er Hälfte auf seine. Wessen es war ein 
wie friert, teilt er Hälfte auf seinen Umhang. Und 
wessen es war jemand wie mangelt Geld, gibt 
Martin Hälfte auf seine. Eines Tag Martin war in 
Kirche, wie er war jeden Tag, wird er ausgewählt 
als Bischof, aber es Martin mag nicht, er versteckt 
sich in dem Stalle. Aber da die Priester kommen, 
beginnen die Gänse zu lärmen, und Martin wird 
entdeckt. Er bekommt Bischof, deshalb wird der 
Tag rufen für Sankt Martins Tag. 

Emma og Luna 7.a

Sankt Martins Tag: 
Martin war ein guter Mann, er spendete seine Es-
sen, Geld und seine Kleider zu den armen Mens-
chen. Heute die Kinder gehen mit selbst gemacht 
Laterne, und feiern Sankt Martins Tag. 

Gemacht von Lulu und Fidan 7.a

Sankt Martins Tag: 
På dansk kaldt mortensdag. I Danmark spiser vi 
and, og fejrer det den 10/11.

I Tyskland er det lidt anderledes, der laver man 
lanterner og børnene går rund med dem, med lys 
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i. Og synger den klassiske sang de synger på Mar-
tinstag.

Auf dänisch genannt Mortens tag. In Däne-
mark essen wir Ente, und feiern es den 10/11. In 
Deutschland es das wenig andersartig, da macht 
man Laternen und Kinder gehen rund mit dem, 
mit licht in. Und singen den klassischen Gesang 
sie singen auf Martinstag.

Sander, Peter og Andrea 7.a

Sankt Martins dag.  
Sankt Martins dag er en højtidelig dag for tysker-
ne.

Sankt Martins dag er det vi kalder Mortens dag i 
Danmark.   

Historien om Sankt Martin handler om en hjælp-
som og godhjertet mand som folk syntes skulle 
være biskop men det gad Sankt Martin ikke. Så 
han flygtede til nogle gæs. Gæssene larmede og 
folket fandt Sankt Matin.  Det er derfor vi spiser 
and i dag.  

Der Martinstag ist ein Festtag für die Deutschen.  

Der Martinstag ist das, was wir Mortens Tag nen-
nen in Dänemark.  

Die Geschichte von St. Martin handelt von einem 
hilfsbereiten und gutherzigen Mann, von dem die 
Leute dachten, er sollte Bischof sein, aber St. Mar-
tin störte sich nicht daran. Also floh er zu einigen 
Gänsen. Die Gänse lauerten und die Menschen 
fanden Saint Matin. Deshalb essen wir heute Ente. 

Amalie, Hana, Sisse, Ida und Anne 7.b 

Vi fejrer sankt martinsdag, vi klipper lanterner og 
pynter dem. Børn i Tyskland går optog med lan-
terner.  

Martin hjalp andre mennesker og mennesker i 
Tyskland. De ville have ham som biskop, det ville 
han ikke så han gemte sig. Folk ledte efter ham. 
Der var nogen gæs der larmede så han blev opda-
get. Det er derfor at vi spiser ænder til mortensaf-
ten i Danmark.  

Totte og Nicolai 7.b 
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Stemningsbilleder fra Sidste skoledag
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Faellesfaglig 
opgave om stråling
Til sommer skal 9. klasse op til en eksamen i fæl-
lesfaglig. Det er en eksamen hvor fysik-kemi, ge-
ografi og biologi er blevet lagt sammen. I forbin-
delse med fællesfaglig har vi nogle emner. Hver 
gang vi er færdig med et emne, laver vi en frem-
læggelse. Vi er for tiden i gang med et emne om 
stråling. I den forbindelse har vi lavet et forsøg 
om strålingsbalancen, til vores fremlæggelse. 

For at sige det helt simpelt, så går strålingsbalan-
cen ud på at den mængde stråling der kommer 
ned til jorden, også kommer ud igen. 

I vores forsøg skulle vi bruge et pyranometer, 
som måler energien pr. kvadratkilometer, og et 
IR-termometer, som måler temperaturen. 

Vi startede med at vælge 2 forskellige overflader 
til at bestemme strålingsbalancen. Vi brugte en 
af fliserne i skolegården, og en af de hvide cirkler 
på fliserne. Så brugte vi pyranometeret til at måle 
energien på henholdsvis flisen og cirklen. Deref-
ter målte vi temperaturen med IR-termometeret. 

Vi fandt ud af at strålingsbalancen på flisen var 
på 82,4 og på den hvide cirkle var den på 16,08. 

 
Af Frederike Dall, Mille Bekke & 

Mathilde Holst 9.a



Mit OSO forl b i 10. Kl
Malte og Karoline fra 10.A på Esbjerg Realskole har skrevet lidt om OSO – forløbet i 10. klasse 
går ud på og hvordan det hjælper dem til at finde ud af hvad der skal ske efter grundskolen. 
Forløbet varer en uge og bruges til fordybelse, refleksion og en afsluttende opgave, som skal 
præsenteres for klassen. Forløbet og opgaven bedømmes med en karakter og en udtalelse.

OSO er den obligatoriske selvvalgte opgave, som 
man skal lave i 10. klasse. Igennem opgaven har 
man mulighed for at finde ud af hvad man enten 
skal efter 10. klasse eller efter sin feks. gymnasiale 
uddannelse. Igennem ugen lære du at gå i dybden 
med det emne som du syntes passer til dig. Man 
skal blandt andet være opsøgende omkring em-
net, det har meget med kildekritik at gøre, da det 
man skriver, skal være rigtigt.  

OSO er ikke bare en fremlæggelse, du skal blandt 
andet skrive en 10-15 siders rapport hvor du be-
skriver din uddannelsesvej, eller det emne du nu 
vælger. Efterfølgende skal du lave et godt produkt 
som passer til dit emne. 

I min OSO-opgave skrev jeg selv om min vej til at 
blive beklædningsdesigner, da jeg syntes det kun-
ne være spændene at udfordre sig selv på det kre-
ative, og mode interesserer mig meget. Jeg fandt 
rigtig meget viden om det at være designer, og 
det lød spændende. Men efter jeg er blevet færdig 
med opgaven, ved jeg nu, at det ikke er den vej jeg 
vil gå. Men jeg skrev stadig om det at være desig-
ner, fordi det lød meget spændende. Det produkt 
jeg skulle lave til min fremlæggelse gjorde, at jeg 
valgte at tage en udfordring op. Jeg ville sy mit 
eget tøj, det var en rigtig spændene proces, men 
også lidt besværlig. Men jeg fik nu et meget godt 
produkt ud af det alligevel.  

Jeg startede faktisk med at ville skrive om det at 
være politibetjent, da jeg altid har drømt om at jeg 
en dag skulle være det, men jeg hoppede fra em-
net, da jeg fandt emnet ”designer” fordi jeg syntes 
det lød en del mere spændene. Desuden var det 

ikke et helt almindeligt emne.  

Inden man begynder sådan rigtigt på sin OSO- op-
gave, så er der rigtig meget forberedelse, man star-
ter faktisk 1 uge eller 2 inden, fordi man skal have 
aftaler på plads hvis man har tanker om et inter-
view eller andre ting, hvor man skal ud af huset. Du 
starter også med at tænke over emne og eventuelt 
problemformulering hvis man er kommet så langt.  

Efter OSO-opgaven, er jeg klart blevet mere klogere 
på hvad jeg egentlig vil/skal efter 10. klasse. Jeg 
ved hvad det kræver af mig som person før jeg skal 
på gymnasiet, hvordan mit snit skal se når jeg går 
ud af 10. klasse. Den udvikling man kommer til at 
gå igennem, glæder jeg mig til at skulle igennem.   

Karoline Lykkebo 10.A

OSO-opgaven her på Esbjerg realskole, har virkelig 
hjulpet mig til at finde ud, hvad jeg vil i fremtiden, 
og ikke mindst hvilken ungdomsuddannelse jeg 
skal vælge næste år. Inden jeg skrev OSO, vidste 
jeg slet ikke, hvad jeg ville efter 10. klasse, men 
gennem OSO-ugen fandt jeg ud af, at jeg vil på en 
HHX på Rybners ved hjælp af alt det jeg har læst. 

En OSO-opgave er en uge med masser af arbej-
de, hvor man lærer sig selv at kende og hvad man 
gerne vil, når man engang bliver voksen. Man får 
en masse faglig viden omkring alle de forskellige 
uddannelser, men også hvordan de er bygget op 
og hvad de kan bruges til. Ugens forløb kan godt 
være hård i starten, men så snart du ved hvad du 
ville skrive om, er det faktisk ret spændende, hvor 
man også lære en masse ting.  



Man har en uge til at skrive opgaven, og den efter-
følgende uge skal man selvfølgelig også fremlæg-
ge hvad man har lavet samt et produkt som om-
handler dit emne. OSO-opgaven kan virkelig også 
hjælpe én med at skubbe til ens grænser, især hvis 
man er lidt genert.  

I min OSO-opgave valgte jeg at skrive om min 
fremtid og hvordan jeg skal komme dertil. Den har 
gjort mig sikker på, at jeg skal på HHX på Rybners 
efter 10.klasse, og derefter på politiskolen, som jeg 
altid har drømt om. Jeg fandt rigtig meget viden 
omkring politiets arbejde og hvordan de patrulje-
rer til dagligt. Mit produkt var en video af mig, der 
viste hvordan poltiet håndteret forskellige situatio-

ner ved hjælp af deres alternative metoder som de 
også lære på politiskolen. Jeg tog udgangspunkt i 
deres mest brugte metode som er armlåsen. Jeg 
vidste hvordan man gør og hvordan man lærte tek-
nikkerner bag øvelsen. Det var et sjovt lille projekt, 
som virkelig fik mig til at forstå hvad politiet laver i 
deres hverdag. 

Man får alt den hjælp, man har brug for af lærerne 
gennem hele ugen, især af sine kontaktlærer. De 
vil gøre alt for, at det bliver til en god uge, plus de 
vil gerne at man får en god oplevelse samt gøre 
det sjovt.  

Malthe Kynde 10.A

10. klasse
Hvorfor har jeg valgt 10 klasse på Esbjerg 
Realskole?

Jeg valgte 10 klasse på Esbjerg Realskole for at 
gøre mine karakterer højere og for at finde den 
uddannelse, jeg vil videre på, så jeg kan forberede 
mig, inden jeg skal videre på min uddannelse. 

En af de andre store grunde, ud over at jeg var skre-
vet op til det i 9.klasse, var at jeg gerne ville til NYC, 
og da Esbjerg Realskole tilbød en studietur til NYC, 
var det en perfekt mulighed for mig. 

Inden 10. klasse gik jeg også på Esbjerg Realskole. 
Jeg flyttede herind i 9. klasse efter 8 år i en folke-
skole. Derfor har folkeskolen formet meget af den 
person, jeg er i dag på godt og ondt. Grunden til 
at jeg flyttede til Esbjerg Realskole, var, at det var 
meget svært for mig at koncentrere mig, da det 
var blevet sejt ikke at følge med i timerne.  Timerne 
var som frikvarter, og når der var frikvarter, var der 
slåskamp. 

Til sidst besluttede mine forældre, at det bedste 
var at starte på en ny skole. Det blev så Esbjerg 
Realskole. 

Min første dag på skolen var rigtig god. Jeg blev ta-
get godt imod. Esbjerg Realskole var en helt anden 
skole - med en helt anden tilgang til skolegangen. 
Det gjorde også, at man selv blev smittet af den 
tilgang til at ville vide mere. 

Hvad har jeg fået ud af det indtil videre? Hvad for-
venter jeg af det næste halve år? 

Indtil videre på Esbjerg Realskole har jeg fået me-
get ud af læringen, da jeg plejede at få 02 i mate-
matik, som jeg nu har rykket til et 7 tal. Jeg har fået 
meget ud af det i forhold til skolen og det sociale. 
Der skal være plads til venner, men skolearbejde er 
begyndt at betyde mere for mig. I det første halve 
år gik jeg efter 10 i et af de mundtlige fag, som jeg 
så også fik i dansk, så følte man lidt, at man havde 
klarede den del. 

Det næste halve år forventer jeg en studietur, dog 
ikke til NYC, da det blev aflyst pga. covid-19. Rent 
fagligt og socialt i skolen har jeg store forventnin-
ger til mig selv, jeg vil gerne have flere 10-taller på 
mit afgangsbevis. Jeg har tænkt mig at prøve at 
sige endnu mere i timerne og forbedre mig mere 
i timerne.   

Alexander Snitgaard Hansen, 10.b
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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

Din annonce her? 
Pladsen kan blive din for kun kr. 1.000,- om året (4 indrykninger) 

Læs mere på side 38



FROKOSTBUFFÉT
hver fredag og lørdag 

kl. 11.30-14.30

SPIS HVAD DU KAN FOR 

KR. 139,-

VI BYDER DIG
VELKOMMENOG GODE BØ

FFER

LÆS MERE OM VORES TILBUD PÅ  
WWW.SPISESTUEN.COM 

SPISESTUEN - DANMARKSGADE 49 - 6700 ESBJERG - TLF. 26 17 12 80 - WWW.SPISESTUEN.COM - INFO@SPISESTUEN.COM

LÆS MERE OM VORES TILBUD PÅ 
WWW.SPISESTUEN.COM 

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

KR. 1000,-
pr. kuvert

tilkøb af ekstra timer er muligt
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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

THEILGAARD OPTIK
Dit syn betyder noget for os - hele livet
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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



Medarbejdere
Ledelsen

Lærere

Kontor Teknisk personale

Carsten Thyrsting 
Skoleleder 

Christel Møker 
Viceskoleleder

Lene Holm 
Sørensen 
Administrativ leder

Alice Rosendahl 
Mønsted 
Sekretær

Torben Madsen 
Serviceleder

Tommy G. Eriksen
Pedel-medhjælper

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)

Dorthe Olling 
Smedegaard 
(DS) 

Jørgen Krogh 
(JK)

Line Rainer 
Herter  
(LH)

Liselotte Steen 
Hansen 
(LSH) 

Maria Falkengren 
Christensen 
(MC) 

Vivi Larsen 
(VL)

Mie Gade 
Guldager 
(MG)

Per Juul 
(PJ)

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 Niels en 
(CN)

Dorthe Fjord Lærke Nørager 
Klingsten

Line Grønfeldt 
Olsen 
(LG) 

Rikke Simone 
Jerome 
(RJ)

Randi Andersen 
(RA)

Morten Brinch 
(MB)

Søren Vittrup Bak 
(SB)

Thomas Bork 
Kjelgaard 
(TK)

Ole Langermann 
(OL) 

Carina Heiberg 
Jensen 
(CH)

Heidi Christiansen 
(HC)

Lena Ottosen 
(LeO) 

Anne Bech        
Poulsen

Ermin Culjandji Mette Vittrup 
(MV)

Tina Terp 
(TT) 

Lene Mauritzen 
(LM)

Kristine 
Kristensen 
(KK)

Martin Neuber 
(MN)

Kent Bannerholt 
(KB)

Kirsten Thiimsen
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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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Skolens bestyrelse:
Lisbeth Bailey (formand) tlf. 24 97 06 40

Thomas Helt (næstformand) tlf. 22 32 02 20

Jens Peter Fjord tlf. 23 26 14 42

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                                                              

Nanna Stæhr Jørgensen   

Skolens tilsynsførende:
Berit Søndergaard Larsen 

Deadline på næste udgave:
Sidste frist for indlevering af materiale  
til BLÆKUGLEN er fredag den  
19. marts 2021 kl. 12.00.

Materialet sendes til: 
esbjergrealskole@hotmail.com
OBS! Billeder 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

Maj-Britt Thomsen  tlf. 29 92 45 42

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

Information
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Din annonce her? 
Pladsen kan blive din 

for kun kr. 625,- om året 
(4 indrykninger) 



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


