
1

NR. 200 - DECEMBER, 2019 ESBJERG REALSKOLE



2 3

Kære forældre

Julen er traditionernes tid – også på Esbjerg Re-
alskole. En fast tradition er klippedagen sidste 
fredag i november og udover at være en rigtig 
hyggelig og anderledes skoledag, bliver skolen 
altid pyntet op på flotteste vis – også i år.  End-
nu engang er jeg blevet overrasket over opfind-
somheden med temaer til ”julehjulene”, der giver 
anledning til mange beundrende blikke fra både 
elever, forældre, personale og gæster af huset. 
Traditionen siger også, at der skal kåres en vin-
der fra indskoling, mellemtrin og udskolingen. 
Vinderne i år blev 0A, 6B og 9A. Flot og kreativt 
arbejde af alle klasser.

I sidste nummer af Blækuglen omtalte jeg de 
daværende forhandlinger om finansloven og en 
eventuel nedsættelse af tilskuddene til de private 
skoler. Umiddelbart efter udgivelsen af Blækug-
len, blev forslaget taget ud af forhandlingerne 
og tilskuddet til de private skoler i 2020 fasthol-
des på det samme niveau som i 2019. For vores 
skole en glædelig beslutning, hvilket betyder, at 
vi kan drive skole under samme forudsætninger 
som hidtil med de justeringer og tilpasninger, der 
altid skal foretages. Fra regeringens side vil der 
fortsat blive arbejdet på at lave en omfordeling af 
tilskuddene ud fra en række parametre. 

Udover den omfordeling der allerede sker ud 
fra skolestørrelser er ord som skolernes sociale 
ansvar og samfundsansvar i spil. Hvad ordene 

præcis dækker over er endnu ikke defineret fra 
politisk side og indtil da, kan vi alle med tilknyt-
ning til Esbjerg Realskole hjælpe hinanden med 
at fortælle de gode historier om vores måde at 
drive skole på. 

Det er min klare opfattelse og holdning, at vi som 
skole både tager et stort socialt ansvar og udvi-
ser samfundsansvar. Formodentligt bliver I også 
som forældre mødt med spørgsmål omkring det 
at have børn på en privat skole. I skal og kan kun 
svare ud fra jeres oplevelser – dog vil jeg endnu 
engang anbefale, at gå ind på Danmarks Private 
skoler – grundskoler & gymnasiers hjemmeside 
(privateskoler.dk). Foreningen har fået udarbej-
det flere forskellige publikationer med uddyben-
de information om de private skoler – god og 
nyttig information så debatten ved julemiddagen 
eller andre steder kan bero mest mulig på fakta.

I den forbindelse vil jeg nævne, at ledelse og be-
styrelse har haft en række møder med politikere 
fra både lokalområdet og landspolitikere for på 
saglig vis at berette om vores måde at drive skole 
på. Set fra skolens perspektiv har det været sær-
deles konstruktive og berigende møder for begge 
parter – med dialog kommer vi længst.

Slutteligt vil jeg sige tak for et spændende og 
udbytterigt 2019 med ønsket om et fortsat godt 
samarbejde i 2020.

Elever og forældre ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Carsten Thyrsting



20

 
 
 
 

 

21

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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6 uger med 
praktikanter
Så er der allerede gået 6 uger! Esbjerg 
 Realskole skal i denne uge tage afsked med 5 
fjerde års lærerstuderende, der har været ude i 
deres sidste praktik. 

Vi har specialiseret os i flere forskellige fag, og 
vi har derfor også været rundt i mange forskelli-
ge klasser. Det er den første praktik, hvor vi har 

stået alene i de forskellige klasser, og det har 
været meget lærerigt. Vi har alle været meget 
glade for at være her på skolen, og vi kommer 
til at savne jer alle!

 
Med venlig hilsen 
Jane, Line, Frederik, Matias og Ulla

Praktikant: Jane

2.B spiller Eventyrspil  
i dansk.

Praktikant: Line

Fag: Kristendom

Emne: Nordisk mytologi

Klasse: 3.A

Praktikant: Jane

5.B arbejder i  

værksteder i engelsk
. 

Praktikant: Matias
7.B har lavet  
chokolade i fysik

Mmmmmm...

5A og B har været ude at samle skrald i Natur og teknologiundervisning med praktikant Ulla. De fik 
indsamlet hhv 12,1 og 17,8 kg affald. Efterfølgende skulle de finde nedbrydningstiden for affaldet.
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...6 uger med praktikanter

Praktikant: Ulla

3.B har konstrueret  

modeller i Natur og  

teknologi undervisn
ingen 

Overordnet har de 
 

arbejdet med “fra ide  

til design”.

Praktikant: Ulla

3.A har arbejdet m
ed 

“Europa” i Natur og  

teknologi undervisn
ingen. 

De er blevet ekspe
rter  

i lande og hovedst
æder!

Praktikant i 4.B 
Historie

4.B har haft fornøjelsen af at have Line som 
praktikant i 6 uger i historie. I de 6 uger hun 
har været i klassen, har vi arbejdet med emnet 
“Vikinger”. Vi har arbejdet med grundbogen og 
arbejdsbogen. Derudover har vi også set nogle 
små klip fra, hvordan man levede i vikingetiden. 
De sidste uger Line var i klassen, skulle vi selv 
samle og farvelægge vikingeskibe. Det har 
været spændende og lærerigt at have en prak-
tikant i klassen. Line har været god til at hjælpe 
og forklare os om emnet vikinger. 

Hilsen 4.B

Skrevet af Vera og Freya 

Praktikant i 5.B 
Engelsk

Det har været nogle gode seks uger med vores 
praktikant Jane i engelsk. Vi har lært en masse 
nye ting, f.eks. om Native Americans, Thanksgi-
ving og Halloween. Da vi havde om halloween, 
skulle vi prøve at spise småkager uden hænder-
ne og prøve at fiske efter æbler. Vi har også 
leget nogle lege, hvor vi fik kort, som handlede 
om forskellige ting, og så skulle vi mime dem, 
vi havde også falske telefoner, som vi så skulle 
snakke ind i, og høre vores egen engelske 
stemme. Vi har også spillet kahoot. Det er også 
sjovt, at vi lærer praktikanten noget, og at vi 
laver noget som vi ikke plejer at lave. Jane har 
lært os en masse på kort tid. 

Hilsen 5.B

Skrevet af Sara-Louise og Maria
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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

I år har skolebandet for første gang i mange 
år mistet samtlige medlemmer. Tak til Marius, 
Cajsa, Sofia, Noah og Emma for de mange 
store oplevelser i musiklokalet og på scenen.

Skolebandet er for elever der har erfaring med 
instrumenter eller sang, og som gerne vil prøve 
at spille sammen med andre. Når der ikke har 
været en fast base af medlemmer til at køre 
bandet videre, er der blevet ledt med lys og 
lygte efter nye arvtagere der er klar til sammen-
spillets kunst. 

Det er i år blevet til et ganske ungt band bestå-
ende af elever fra 5. og 6. klasse samt en enkelt 
af ”de store” fra 8. klasse. Bandet regner med at 
få debut med et nummer eller to på sidste dag 
inden juleferien.

Der er stadig ikke nogen officielle billeder af 
bandet, men mon ikke at deres lille juleshow 
finder vej til skolens facebookside?

Elevrådet er sammensat af elever fra 4. kl. og til 
og med 9. kl.

I elevrådet arbejder vi med forskellige tiltag, 
der kan være med til at gøre skoledagene mere 
underholdende.

Vi har fornyligt overstået den årlige bagedyst, 
hvilket var en stor succes med mange deltage-
re, og utroligt man gode kager. 

Lige nu er der en del af elevrådet der arbejder 
på, at lave en ”just-dance”-turnering. Sidste år 
havde vi en FIFA-turnering på skolen, den er så 
dette år erstattet af en ny turnering.

Der er stadig flere planer om andre tiltag. 

Et af de større tiltag elevrådet arbejder på, i 
samarbejde med SFOen, er et LAN-party med 
overnatning på skolen. Dette LAN-party vil 
dog kun være for enkelte klassetrin. Mere info 
følger.

Elevrådet handler ikke kun om, at arrangere 
bagedyst, LAN-party og diverse turneringer. Vi 
bliver også inddraget, når der skal købes nye 
møbler og lignende til skolen. Vi er samtidig 
vores klassekammeraters talerør til skolens 
ledelse. Hvis der er elever der har ønsker, eller 
forslag til forbedringer, så er det os de kan 
gå til, så tager vi det op på et af vores møder, 
og kan viderebringe det til ledelsen. Vi har en 
formand og en næstformand, vi beslutter hvem 
det er via afstemning ved begyndelsen af et nyt 
skoleår.

At være med i elevrådet, er med til at udvikle os, 
da vi selv skal stå for de tiltag der bliver gjort 
(med undtagelse af LAN-party), og vi skal selv 
ud i klasserne og fortælle om de forskellige 
begivenheder der foregår via elevrådet.

Når vi nærmer os skoleårets afslutning får vi 
pizza og evaluerer på skoleåret. Der er altid no-
get der kan gøres bedre og mere spændende. 

Skolebandet anno 2019

Hvad laver vi  
i elevrådet?
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Onsdag den 11. december var en meget særlig 
dag for os i 3.A. Vi skulle ind på Hospice og gå 
Lucia.

Da vi kom ind på Hospice skulle vi først klæde 
om. Vi var meget spændte, fordi mange af os 
ikke havde besøgt et Hospice før, og ikke vidste, 
hvad det var. Men i dag ved vi, at et Hospice er 
et sted, man kan komme hen, hvis man er me-
get, meget syg, og ikke kan være derhjemme.

Da vi havde klædt om, skulle vi gå på gangene 
og synge. De fleste patienter blev på deres væ-
relser, men døren til deres værelse var åben, så 
de kunne høre os. Der var også et par stykker 
på gangene, og en enkelt patient fulgte faktisk 
med os hele vejen rundt. 

Vi kom helt ind på værelset til to patienter, 
de ville rigtig gerne se os, men de kunne ikke 
komme ud på gangen. Vi samlede os alle sam-
men rundt omkring sengen, hvor vi lavede en 
halvcirkel, og så sang vi for patienten. Vi kunne 
mærke og se, at det gjorde begge patienter 

meget glade. Den ene patient havde sørget for 
chokolade til os, han havde glædet sig meget 
til, at vi kom.

Det var alt sammen en stor oplevelse. Og vi har 
lært, at man meget let, kan gøre en stor forskel 
for andre mennesker, som har brug for lidt lys i 
en meget mørk tid.

Udtalelser fra elever omkring besøget:

”Det gør mig glad, når jeg kan se, at andre bliver 
glade for det, vi gør” Naja 3.A

”Jeg har lært, at de rigtig godt kan lide Lucia på 
Hospice” Malthe 3.A

”Jeg har lært, hvordan man går Lucia på et 
Hospice” Esmir 3.A

”Det gav mig en rar følelse helt ind i maven” 
 Alberte 3.A

”Jeg var så spændt, helt fra da jeg vågnede om 
morgenen” Sif 3.A

Luciaoptog på Hospice ...vi har lært, at man meget let, kan gøre  
en stor forskel for andre mennesker, som har  

brug for lidt lys i en meget mørk tid.



 
 

Dokken 8

BLOMSTERHUSET
Gormsgade 100, 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 73 77

Husk hvad blomster kan gøre

18 19

8.b De sidste skridt
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BLOMSTERHUSET
Gormsgade 100, 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 73 77

Husk hvad blomster kan gøre
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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

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



Luciadag  
12.12.2019



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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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

BØRNEYOGA  •  TWEENYOGA  •  COACHING

SENSITIVE BØRN  •  TEENAGE BOOST
COOL KIDS VEJLEDNING  •  MINDFULNESS

vores  
6. sans

Bettina Møller  Tlf.: 26279939 • www.mindyourchild.dk • www.amaryllishuset.dk

HUSK
SOMMERCAMP!

5-8 årige
8. &. 9. august

9-12 årige
12. & 13. august
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Udtaget til landsholdet
Jeg har været så heldig, at blive udtaget til Dan-
marks U16 ishockeylandshold. Det betyder at 
jeg er væk fra skolen, d. 10 december til d. 15. 
december. Der er dog ingen undskyldning, for 
ikke at lave lektier. Derfor har jeg fået til opgave 
af min klasselære Jacob Wiberg, til at skrive 
om denne tur. 

Tirsdag d. 10 december, klokken 11 mødtes vi 
alle der var udtaget, ind i Rødovre. Jeg skulle 
tage toget derover klokken 07.30. Vi havde to 
ispas den dag. Da dagen var ved at være slut, 
skulle vi privatindkvarteres ved dem som var 
med fra Rødovre. 

Dagen efter fløj vi fra Københavns lufthavn, til 
Riga. Da vi landede i Riga, skulle vi køre i bus i 2 

timer, til en by der hedder Valmiera. Efterfølgen-
de havde vi et ispas. 

Torsdag d. 12 december skulle vi spille kamp 
mod Norge. Før kampen havde vi en såkaldt 
”pregame skate”. Dette er en meget let form for 
træning, hvor man får kroppen i gang, så den 
er klar til kampen. Efter ”pregame skate” havde 
vi hvile. Efter hvilen var det endelig tid til kamp. 
Jeg var meget spændt, da det var min første 
landskamp. Det ender desværre med at vi taber 
kampen 3-2. En meget ufortjent sejr til Norge. 

Fredag d. 13 december, er det Frankrig vi skal 
møde, og lørdag d. 14 december er det Letland 
vi skal møde. 
 Thomas Mondrup, 9.B

Her er lidt billeder fra kampen mod Norge. (Jeg er nummer 16.)

Bussen kom kl. 08.10 og kørte os til Bryndum 
Skole. Da vi ankom, skulle vi klæde om, og så 
havde vi lidt tid til at varme op og øve os. Vi 
skulle spille mod Bryndum skole og Spangs-
bjergskolen, og hvert hold fik et land. Man 
kunne være Tjekkiet, Italien, Belgien, Tyskland, 
Polen eller Frankrig. Da vi kom i gang med 
kampene var det vildt sjovt. Imellem kampene 
kunne man tage en mad hvis man ville. Der 
var nogen fra klassen der havde cookies og 
kager med. Da turneringen var færdig, var 5.A 
kommet på en 3. plads og 5.B på en meget flot 
1. plads.  

 Skrevet af Peter og Malthe, 5.A  

Esbjerg Realskole har i samarbejde med Zions 
Kirke fået et kor. Koret blev oprettet lige efter 
sommerferien og har ca 18 medlemmer fra 2.-
4. Klasse. Koret ledes af Kirstine, som til dagligt 
er organist ved Zions Kirke. Der øves i musiklo-
kalet torsdag 13.30-14.15.

Her ses koret ved en minikoncert ved en 
”spaghetti-gudstjeneste” i Zions Kirke i oktober.

Koret kan opleves til gudstjenesten i forbin-
delse med sidste skoledag - ligeledes i Zions 
Kirke. 

Vi kørte med bus ud til stævnet og stillede 
vores ting ovre i et hjørne, der gik et stykke tid 
og så fik vi forklaret reglerne, efter reglerne 
begyndte de rigtige kampe. Vi fik forskellige 
lande og baner og hvis du vandt en kamp, fik du 
to klister mærker, og hvis det stod lige, fik man 
et. Vi spillede mange kampe og når man ikke 
selv spillede, heppede man på andre. Vi lavede 
også andet end bare at spille kids volley, vi 
spillede kort, det var et stort hit, nogle af de spil 
vi spillede var: fisk, 500 Romy, snyd og mange 
andre spil.

Efter den sidste kamp skulle vi alle samles 
rundt om en bane, ham der styrede det, han 
startede med tredje pladsen, 5.a vandt den, 
anden pladsen gik til en anden skole og til sidst 
første pladsen gik til 5.b vi jublede selvfølgelig, 
og da vi var ved at pakke sammen, kom han 
med en pokal.

 Mathis, Ditte & Clara

5. klasserne til

Kids volley 
staEvne

Debut for Esbjerg Realskoles nye 

Skolekor
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Shopping i 4.a
I engelsk i 4.a har vi gennem længere tid 
arbejdet med emnet ”food” og her har eleverne 
bl.a. haft tom emballage med hjemmefra, som 
vi har brugt til forskellige aktiviteter i undervis-
ningen. 

Som afslutning på forløbet havde vi aftalt, at vi 
skulle arbejde med butikker. Her blev klassen 
inddelt i 6 mindre grupper, der hver valgte, 
hvilken type butik de gerne ville være.

Vi fik både en sportsforretning, et pizzeria, 
en bilforhandler, en julebutik, en butik med 
dukketøj og en butik, hvor vi kunne spille med 
terninger og vinde penge.

Eleverne skulle selv lave skilte med butikkens 
navn, åbningstider og priser på varerne og alt 
skulle selvfølgelig være på engelsk.

Så der blev regnet i pund og pence, kigget på 
klokken i a.m. og p.m. og fundet mange nye 
ord på engelsk. Eleverne var meget kreative, og 
byggede og tegnede mange flotte ting bl.a. en 
garage, en ovn, et kasseapparat, prissedler og 
bæreposer.

På selv handelsdagen lånte vi timerne i Natur/
Teknologi, så vi i alt havde 3 timer til shopping. 
Efter butikkerne var stillet op, trykkede vi på 
vores ”English-button”, så vi kun kunne tale 
engelsk og så handlede vi løs.

Det var nogle fantastisk flotte butikker, og 
eleverne var rigtig gode til at handle med hin-
anden på engelsk og hjælpe lidt på dansk ind i 
mellem. Vi havde en sjov og lærerig formiddag.

Eleverne fortæller…
Vores butik hed ”Little Butterfly” og vi 
solgte dukketøj. Vi lavede selv penge, 
prisskilte, pengekassen, åbningstider, 
logo. Vi havde dukketøj med hjemme-
fra, og vi lærte hvad dukketøj hedder 
- det hedder doll clothes.  Fordi vi vidste 
hvad dukke hedder og hvad tøj hedder. 
Det var sjovt, at vi kun måtte tale en-
gelsk og man lærte nogle nye ord. Det 
vil vi gerne prøve igen.  

Vi havde en pizza-butik og den hed viaa 
pizzaria. 

Vi byggede en ovn ud af pap og så skrev 
vi viaa pizzaria på. Og havde flasker og 
plastik bestik med. Dem der var med i 
butikken var Victoria, Isabella.w, Andrea 
og Alberte. Og det var mega sjovt at lave 
pizza butikken. Vi vil mega gerne prøve 
det igen.

”Little Butterfly” 

”Viaa Pizzaria”

Vores butik hed ”Little Butterfly” og vi 
solgte dukketøj. Vi lavede selv penge, pris-
skilte, pengekassen, åbningstider, logo. 
Vi havde dukketøj med hjemmefra, og vi 
lærte hvad dukketøj hedder - det hedder 
doll clothes.  Fordi vi vidste hvad dukke 
hedder og hvad tøj hedder. Det var sjovt, 
at vi kun måtte tale engelsk og man lærte 
nogle nye ord. Det vil vi gerne prøve igen.  

Jeg hedder August Emil - jeg vil skrive lidt om 
min oplevelse, om at være med i butik legen i 
4.A. Vi havde det meget sjovt med at tale en-
gelsk i 3 timer. Jeg havde ovenikøbet også lært 
en masse nye ord af både at sidde i mig og mine 
venners bil butik og at være ude at købe. Vores 
bil butik hed “The car shop” derhjemme havde 
jeg lavet en garage som vi brugte til at sælge i. 

”Santa Elf” 

”The car shop”

”Om hele shopping ugen” 
Det var en mega sjov og lærerig opgave, fordi 
man lærte det på en anden måde, end hvis 
man sidder med en bog i timen fordi man gør 
så meget for sin butik og vi lærte ud af den 
opgave. 

Alberte: Jeg synes det var udfordrende, at jeg 
kun måtte tale engelsk i 3 timer.  Hvis man 
ikke kunne de ord man ville sige, så kunne man 
skifte ordet ud med danske ord eller spørge en 
anden om hjælp. Når man gik rundt i butikker-
ne, var de rigtig gode til at hjælpe med ordene 
og med, hvor mange penge man skulle give.  

Emilie: Jeg synes, det var en mega fed 
opgave og anderledes, og jeg vil helt vildt 
gerne gøre det igen. Man lærte en hel masse 
nye ord af at snakke engelsk med alle de 
andre. Alle var gode til at hjælpe hinanden på 
skift og ellers lige hurtigt snakke på dansk. 

”…Flere fortæller…”
Vi har i de sidste mange engelsk timer arbejdet 
med butikker. Det har været rigtigt spænende 
og meget sjovt. Butikkerne var Fx. pizzeria, 
kasino, julebutik, bilforretning, tøj og sportsbu-
tik vis man kom til en butik og ikke kunne sige 
det ord man gerne ville sige så fik man hjælp 
eller sagde det på dansk. Over ved bilforretning 
forklarede man bare hvilken bil man ville have. 
Over i pizzaforretningen kunne man selv vælge 
hvilken pizza man gerne ville have. Priserne 
skulle være pund eller pence.



- 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

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

Din annonce her? 
Pladsen kan blive din for kun kr. 1.900,- om året (4 indrykninger) 

Læs mere på side 38



www.sugeshoppen.dk

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

Tlf. 30536822
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Stemningsbilleder fra Sidste skoledag
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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

TH
EI

LG
A

A
R

D
 O

P
TI

K
Bo

rg
er

ga
de

 4
8 

· 6
70

0 
Es

bj
er

g

m
ai

l @
th

ei
lg

aa
rd

op
tik

.d
k 

•
Tl

f. 
75

 1
5 

04
 6

6



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)

Jørgen Krogh 
(JK)

Line Rainer 
Herter  
(LH)

Dorthe Olling 
Smedegaard 
(DS) 

Maria Falkengren 
Christensen 
(MC) 

Vivi Larsen 
(VL)

Liselotte Steen 
Hansen 
(LSH)

Per Juul 
(PJ)

Kontakt til lærerne sker igennem intra eller på udleveret telefonnummer. 

Lærere

Ansatte i SFO

Birthe Kirstine 
Linding 
(BL)

Dorte Remme 
Nielsen 
(DN)

Majken Kjærgaard 
(MK)

Lise Sørensen 
(LiS)

Jakob Auerbach 
(KA)

Carsten Nielsen 
(CN)

Kent Bannerholt 
(KB)

Mia Grigel 
(MI)

Lene Mauritzen 
(LM)

Ole Langermann 
(OL)

Randi Andersen 
(RA)

Mie Gade 
Guldager 
(MG)

Søren Vittrup Bak 
(SB)

Thomas Bork 
Kjelgaard 
(TK)

Vibeke Angelo 
(VA)

Carina Heiberg 
Jensen 
(CH)

Heidi Christiansen 
(HC)

Rikke Jerome 
(RJ)

Mette Vittrup 
(MV)

Dennis Nør 
Jensen 
(DJ)

Anna Nielsen 
(AN)

Tina Terp 
(TT)

Morten Brinch 
(MB)

Kristine 
Kristensen 
(KK)

Martin Neuber 
(MN)

Line Grønfeldt 
Olsen 
(LG)

Lena Ottosen 
(LeO)

28 29



31

Skolens bestyrelse:
Gertie Gorzelak (formand) tlf. 40 59 67 06 
Jens Peter Fjord  tlf. 23 26 14 42 
(næstformand)

Sine Gry Bækby  tlf. 26 31 75 91

Lisbeth Bailey  tlf. 24 97 06 40

Bent Würsching  tlf. 72 66 29 24

Jakob Lund tlf. 22 13 14 22

Thomas Helt tlf. 22 32 02 20

Suppleanter:
Lars Prest Ørsted (1. suppleant)

Heidi Kisum (2. suppleant)

 
Skolens tilsynsførende:
Berit Søndergaard Larsen 

Deadline på næste udgave:
Sidste frist for indlevering af materiale  
til BLÆKUGLEN er fredag den  
20. marts 2020 kl. 12.00.

Materialet sendes til: 
esbjergrealskole@hotmail.com

OBS! Billeder vedhæftes i mailen!

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

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.  

148 x 210 (+2 mm til  beskæring)
kr. 3.500,-

Tak for støtten! De bedste hilsener Esbjerg Realskoles Forældreforening

30

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


