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Kære forældre

Blækuglen har som en del andet været stillet i 
bero, siden covid-19 virussen mere eller mindre 
lukkede Danmark ned og derfor udkom den nor-
male ”påskeudgave” ikke.

I skrivende stund venter vi på, at få de ældste 
elever tilbage på skolen til noget, der minder om 
almindelig skolegang. Det glæder vi os helt vild 
til og det må vi vente med at høre lidt om til den 
næste udgave af Blækuglen eller læse om det på 
hjemmesiden, Facebook eller andre steder.

Jeg ser og hører, at elever, forældre og personale 
glæder sig til at vende tilbage til noget, der min-
der om en almindelig hverdag. Det forstår jeg og 
har det selv på samme måde. Samtidig priser jeg 
mig lykkelig for at leve i et land, hvor en hel befolk-
ning har stået sammen og indtil nu har fået bugt 
med smittespredningen. Der er stadig en risiko 
og der er stadig enkelte og befolkningsgrupper, 
der i lang tid kommer til at mærke konsekven-
ser af covid-19 virussen – det være sig menne-
skeligt som økonomisk. Derfor vil vi på Esbjerg 
Realskole gøre alt, hvad vi kan for at minimere 
smittespredningen og følger sundhedsmyndig-
hedernes anbefalinger og dermed undgå en op-
blussen.

Vi har netop nu planlagt det sidste forløb af 
genåbningen frem til sommerferien og venter 
spændt på, hvordan det forløber. Der kommer 
helt sikkert justeringer undervejs, hvilket fortsat 
kræver fl eksibilitet af alle.

Det har været den helt store positive oplevelse for 
mig indtil nu, netop at opleve den imponerende 
fl eksibilitet, hjælpsomhed og løsningsorientere-
de tilgang fra elever, forældre og personale. Så 
trods ønsket om tilbagevenden til mere normale 
forhold, har vi oplevet masser af positive elemen-
ter, vi skal huske at tænke ind i en mere normal 
skoledag. Eksempelvis har vi oplevet nye ven-
skaber, ved at elever i længere perioder har været 
tvunget til at være sammen i en mindre gruppe, 
et stort boost i anvendelsen af IT i forbindelse 
med hjemmeundervisningen og muligheden for 
fordybelse uden ringeklokkens afbrydelser – blot 
for at nævne nogle.

En af vores faste vikarer, Mai Christensen er en 
dygtig skriver og derfor synes vi, at det var oplagt 
at sende hende på opdagelse efter de gode histo-
rier eller oplevelser på Esbjerg Realskole under 
corona tiden. Det har hun gjort og derfor er det 
muligt at udsende denne udgave af Blækuglen 
med elevers og personalets oplevelser i en coro-
na tid. Udover Mai har vores dramalærer Sanne 
Hallum bidraget med oplevelser fra dramahol-
dets fortolkning af corona. Munter læsning 

God læselyst

Carsten Thyrsting
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Esbjerg Realskole 
i en corona-tid
Rundbold-kamp med handsker på, gruppearbej-
de på to meters afstand og fysikforsøg hjemme 
på sofabordet. Corona-hverdagen er speciel, men 
med oprejst pande forsøger både elever og lære-
re at få det bedste ud af situationen. Nogle kan 
ligefrem se plusser, som kan tages med videre. 

Udefra ligner det først en helt almindelig onsdag 
eftermiddag på Esbjerg Realskole. Børn, der leger 
i skolegården. Klasselokaler, hvor elever pakker 
tasker til en udflugt. En lærer, som henter com-
putere i depotet. En pigegruppe, som sidder bøjet 
over noget hemmeligt og hvisketisker.

Men ser man nærmere på scenariet, viser det sig, 
at børnene udenfor kun leger i helt små grupper, 
og nogle af dem sender lange blikke til bedste-
vennen i den anden ende af skolegården. Elever-
ne på vej på udflugt skal have matematik i det 
grønne for at undgå bakteriespredning. Læreren 
i depotet spritter alle computerne af inden brug. 

Og pigegruppen sidder ikke og kigger på lille So-
fies nye neglelak, men sammenligner hænder 
og rødme og diskuterer mærker inden for hånd-
creme. 

Covid-19 og samfundsopgaven med at reducere 
smittespredningen har, som i alle andre hjørner 
af landet, gjort sit indtog på Esbjerg Realskole, 
og hele skolen vågnede op til en ny virkelighed, 
da statsministeren havde beordret landet lukket 
ned. Nu har skolen været igennem både den før-
ste fase med fuld nedlukning, den anden fase 
med delvis genåbning af skolen for elever op til 
5. klasse, og er på vej ud i tredje fase med endnu 
mere oplukning. 

Elever og personale har klaret udfordringen med 
bravour, men hvordan er det egentlig på Esbjerg 
Realskole i coronatiden? En tur rundt på skolen 
tegnede et billede af hverdagen.

Der er en god ting at sige om coronaen, og det er, at den er god for klimaet. Der er ikke rigtig nogen, der flyver eller laver andre ting, og 
Kinas produktion er hårdt ramt, og det er måske godt. Altså det er ikke godt, at det kom og har ramt menneskene, men det er godt, 
at der ikke produceres så meget nu, siger Emma Blæsgaard Hansen, her sammen med klassekammeraterne fra 5.a, Anton Ørnskov 
Espersen og Frederik Leth Dahl.
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Skoledag uden klokke
Det er den slags idéer, der på én gang vækker begejstring og en bekymret rynke i panden hos sko-
leleder Carsten Thyrsting. Rynken er på grund af økonomien, for det vil være dyrt at skulle dele bør-
nene op på den måde, og i forvejen har Covid-19-kravene gjort et godt indhug i pengekassen. Især 
vikartimerne og hygiejnetiltagene kan mærkes på budgettet. 

Men på trods af de uønskede forandringer, som 
coronaen har skabt på skolen, både praktiske og 
bekymringsmæssige, kan skolelederen også fin-
de lyspunkter i situationen. Og når førskolepæda-
gogerne gør sig nye erfaringer, som måske kan 
bruges fremover, ser han det som en af sidege-
vinsterne i en ellers træls tid.

”Vi opdager og lærer mange nye ting i de her uger. 
Lærere oplever at arbejde uafhængigt af en frik-
vartersklokke, der ringer på faste tidspunkter, og 
det giver mulighed for at gå i dybden med emner 
eller tage på en ekskursion hele formiddagen. At 
vi har droppet klokken tvinger også læreren til at 
se på eleverne og vurdere, hvornår en pause er 
nødvendig, frem for bare slavisk at følge skema-
et. Både elever og lærere tvinges ud af nogle faste 
grupper og ind i samarbejder med andre, som de 
måske ikke plejer at være så meget sammen med. 
Lærere tænker ud af boksen og finder pludselig ud 
af, hvordan man kan lave matematik eller engelsk 
ude under åben himmel. Vi er blevet kastet på 
hovedet ud i IT-programmet Teams, som vi ellers 
skulle have brugt forårsmånederne på at blive op-
lært i. Og så har vi endnu engang fået bekræftet, at 
vi har verdens bedste forældregruppe, for der har 
opbakningen bare været helt kanon. Rigtig mange 
familier har fået arrangeret sig frem til at kunne 
hente deres børn klokken 14, så vi kunne trække 

SFO-ressourcer over i skolen”, siger en glad sko-
leleder.

Nød lærer nøgen kvinde at spinde, og på Esbjerg 
Realskole er der altså blevet spundet til den store 
guldmedalje. Carsten kan fortælle om en lærer, 
der udbrød, at han aldrig i sin vildeste fantasi hav-
de troet, at han skulle sidde og lave læringsvide-
oer på de sociale medier det her forår. For den 
slags vidste han intet om. Men det gør han nu. 
Ligesom andre lærere har måttet overtage enten 
elever eller fag, de ikke kendte, men har grebet 
udfordringen med åben pande.

”Vi er forskellige som mennesker, og jeg erkender 
samtidig, at for nogle lærere er denne tid ganske 
enkelt frygtelig.  Nogle har mere brug for faste 
rammer og struktur end andre, og det er da en 
kæmpe omvæltning, hvis man som overbyg-
ningslærer pludselig skal helt ned i indskolingen 
og dens små børn med en helt anden adfærd og 
andre behov, end man er vant til. Eller hvis man 
som natur/teknik-lærer pludselig skal undervise 
i madkundskab eller tysk. Jeg håber, vi kan tage 
en masse læring med videre fra denne tid, for det 
har bestemt udviklet os som skole, men jeg glæ-
der mig nu ligesom mange andre også til, at alting 
bliver normalt igen”, siger Carsten Thyrsting
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Statsministeren ø 
delagde corona-joke

Indenfor på gangen er pedel Torben Madsen på vej mod kælderen med hastige skridt. Her i hans 
”hule” har den ellers fyldige stabel kaffeposer mødt deres nye overmand. Det kan godt være, at 
kaffe er lærernes overlevelsesmiddel nummer ét, men lige nu tårner pallen med sæbe og papir sig 
langt højere op. 

”Vi plejer kun at have en enkelt kasse eller to med 
engangspapir stående. Sådan en kæmperulle va-
rer jo lang tid – normalt. I øjeblikket bruger vi tre 
kæmperuller i døgnet! En ved hver af de tre hånd-
vaske i gården. Det er jo helt vildt, og det kom bag 
på mig, men det er super, at alle er så gode til at 
vaske hænder”, siger Torben.

Der er også flyttet andre nye ting ind på lageret 
gennem de sidste to måneder. Op ad væggen 
står en plade med et aflangt rektangulært hul i 
midten. Den gule maling omkring hullet afslører, 
at den har været brugt til at spraye de gule af-

mærkninger på legepladsen med. På den måde 
bliver børnene hjulpet til at huske det med afstan-
den. Et andet hjemmelavet redskab er to-me-
ters-pinden, som Torben fluks savede i sløjd, så 
det var lettere end med en blød tommestok at 
indrette de nye luftige klasselokaler, hvor alle skal 
sidde med to meters afstand.

Skolens pedel forklarer, at det har været nogle 
travle og ganske anderledes måneder i hans liv, 
siden coronakarantænen brød ud. Faktisk blev 
han taget lidt på sengen, for som mange andre 
havde han ikke forestillet sig, at landet virkelig vil-
le blive lukket så massivt ned. Og dermed også 
skolen.

Han husker tydeligt den onsdag aften før påske, 
hvor han netop havde sat sig i sofaen hos en 
kammerat med en kold corona-øl i hånden, og de 
jokede med, om de nu skulle sende et billede til 
hver deres chef med teksten ”Jeg kommer ikke i 
morgen, chef – jeg har fået corona.”

Få minutter efter stivnede smilet. For på skær-
men sagde statsministeren, at nu skulle alle sko-
ler lukke. 

”Så var det pludselig alvor. Vi fik travlt. Hen over 
påske skulle vi have styr på alt fra nye håndvaske 
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i gården til spritbeholdning og nye, sikre klasse-
lokaler. Og det var i et kaotisk gedemarked, hvor 
alle skoler og andre institutioner jo på samme tid 
forsøgte at bestille det hele hjem. Jeg oplevede at 
blive brændt af hos den første leverandør af hånd-
vaske, fordi de på få minutter søndag formiddag 
havde solgt vaskene til en anden. Selv om vi havde 
en aftale, og prisen var høj”. Heldigvis havde Car-
sten Thyrsting god kontakt med skolens håndvær-
kere, der fik den geniale idé at flække et rør og lave 
håndvaske ud af de to halvdele”, siger Torben.

”Der blev også foretaget et par desperate impuls-
køb, når man lige kendte en forhandler, der havde 
noget sprit stående, for tænk nu, hvis man løb tør. 
Så skolen har prøvet lidt af hvert inden for sprit-
mærker, men skal nok få brugt det hele”, forsikrer 
Torben.

”Og så har jeg prøvet at stå ude og hive papirer af 
til eleverne om morgenen – Carsten og jeg i hver 
sin ende – så der kunne komme mere flow ved 
vandhanerne. Dét havde jeg ikke lige set komme 
som arbejdsopgave. Og de papirholdere er blevet 
flyttet lidt frem og tilbage, fordi vi har prøvet at 
skabe logistik. Det hele har faktisk været en spæn-
dende udfordring”, smiler pedellen.

Jeg synes, vi gør meget for at begrænse en eventuel smittespredning. Men det er jo svært, og pludselig sidder der nogle børn sammen 
ovre i en sofa og skal lige trykke på hinandens mobiler. Det er jo børn, siger pedel Torben Madsen. Han måtte også ryste lidt på hovedet 
ad lærerne, da der i åbningsuge to var et fællesmøde på skolen. Fint havde han sat stolene op i salen med to meters rækkefølge, hvor-
efter lærerne gik over med hver deres stol og mødtes i en stor klump ved stoleholderen. Alle stod tæt, og mange fik rørt ved flere stole.
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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

Bekymret for faster

”Det føles underligt, at vi sidder i 10. klassernes loka-
ler, når vi går i 5. klasse. Man savner sit rigtige klas-
seværelse. Jeg kan også huske den første dag, vi 
mødte ind på skolen, og hvor vi slet ikke måtte give 
håndtryk eller kramme eller noget. Det var ekstra 
mærkeligt, fordi vi ikke havde set hinanden i en hel 
måned”, siger 12-årige Frederik Leth Dahl.

Han sidder sammen med nogle andre fra klas-
sen ved fodboldbanen i Haraldsgade. De har lige 
haft idræt, hvor de spillede rundbold, mens de 
”voldsvedte”, som Frederik beskriver det, fordi de 
skulle have handsker på. Nu er der to muligheder 
i frikvarteret. Afspritte fodbolden og spille fodbold. 
Eller stå på skateboard, som flere i klassen er be-
gyndt på under coronaen. Det er de to aktiviteter, 
der bedst kan skabes konsensus om i den halvdel 
af klassen, som Frederik hører til. 

Ved siden af ham sidder klassekammeraterne 
Emma Blæsgaard Hansen og Anton Ørnskov 
Espersen. De er enige i, at det er hårdt med al den 
afstand hele tiden. Emma savner sine shoppe-hyg-

ge-ture i Kongensgade med veninderne og et liv 
uden de strenge regler.

”Det med, at man ikke kan fjolle og kramme, når man 
er sammen, det er ikke rart. Jeg prøver virkelig at hu-
ske det, men nogle gange kommer Amalie og jeg 
til at røre hinanden helt automatisk, og så kommer 
der en lærer og siger ”Hov, I skal lige passe på”. Man 
glemmer det, fordi man kommer til at have det for 
sjovt, men jeg synes også selv, det er vigtigt, at vi 
holder afstand”, siger Emma.

De andre nikker. De er ikke bange for selv at få coro-
na, men de er bange for at være smittespredere.

”Min faster har corona lige nu og er meget syg med 
det. Hun har ikke været uden for en dør i lang tid, 
men nogen kommer og stiller mad ved hendes dør. 
Jeg har kun snakket med hende én gang, og der lød 
hun meget dårlig. Så det gør mig bange. Det er ikke 
rart. Man har pludselig ikke lyst til at være sammen 
med de ældre i familien, fordi man er bange for at 
smitte dem”, siger Anton.

”Lige i starten var jeg sådan lidt bange for, at vi skulle blive hjemme et helt år eller sådan noget. At vi slet ikke skulle se hinanden og slet 
ikke kunne komme i skole.” Frederik Leth Dahl, 5.a
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Skolestart med  
Calle Corona

Tæt på pedelkontoret står rengøringsassistent Claudia Otalora og gør en stor pose duploklodser 
klar til næste vask i maskinen. Hun kommer oprindelig fra Spanien, men er mere glad end nogen-
sinde for at bo i Danmark, hvor coronaen er langt mere under kontrol end i fædrelandet sydpå.

”Jeg har venner og bekendte i Spanien, som er 
syge med Covid-19 lige nu. Min tidligere nabo i 
Spanien er død af det. Han var en mand på kun 
omkring 50 år, og vi er alle i chok over det. Så det 
er virkelig alvorligt, det er seriøst, og jeg vil godt 
indrømme, at jeg var nervøs for at møde ind på 
skolen de første dage efter karantænen. Heldig-
vis oplever jeg, at alle på skolen er meget forsigti-
ge og meget dygtige til at holde afstand og vaske 
hænder. Så nu er jeg helt rolig”, smiler Claudia.

Nogle af dem, der senere i dag kan få glæde af de 
rengjorte klodser, er Lara Ladefoged og Frederrik-
ke Harbæk på begge seks år. De to piger startede 
i førskole på Esbjerg Realskole, da skolen åbnede 
for de yngste elever i april, og deres første møde 
med skoleverdenen har været fyldt med sprit, op-
deling, opgavebøger med figuren ”Calle Corona” 
og forbud mod at dele madpakkemader og den 
slags. 

Jeg har mine handsker og andre værnemidler, og jeg synes, folk på skolen er gode til at holde afstand og spritte af. Så jeg er tryg ved 
at arbejde med rengøringen her, siger Claudia Otalora. 
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Men også en skolestart fyldt med nærhed, ro, 
kreative lege og voksne, der har været på stik-
kerne for at tilpasse skoledagen, så både sikker-
heden, men også børnenes behov, bliver vareta-
get.

”Om morgenen skal børnene selv komme ind fra 
fortovet og lægge madkassen i en kasse og va-
ske hænder. Det fungerer rigtig godt, og vi voks-
ne tager imod og guider dem. Men om eftermid-
dagen har vi måtte droppe vores første plan om 
at følge hvert enkelt barn ud til forældrene på ga-
den. Det blev noget rod, hvor vi rendte frem og til-
bage, for så sad de andre børn jo alene imens, og 
forældrene kan sjældent sige helt præcis, hvor-
når de er her. Så nu har vi valgt, at forældrene 
godt må komme ind på stuen og hente børnene, 
så længe vi passer godt på”, fortæller pædagog 
og souschef i SFO’en Dorte Nielsen.

Frederrikke og Lara sætter sirligt perler på en 
lang snor ved bordet. De har kun gået på Esbjerg 
Realskole i tre uger, men føler sig allerede me-
get trygge og hjemme. Den lille gruppe på kun 
otte elever og én voksen er noget andet end den 
store gruppe på 42 børn og fem voksne, som 
førskolen plejer at bestå i, og som førskolepæ-
dagogerne hvert år før sommerferien sætter 
sammen til to klasser.

”Det bliver selvfølgelig lidt sværere at danne klas-
ser i år, for vi voksne kender jo kun hver især vores 
lille børnegruppe og har ikke kunnet observere, 
hvordan børnene vil fungere sammen på tværs. 
Så vi må sætte os ned og formidle alt, hvad vi 
ved om vores børn og deres personlighedstræk 
og egenskaber, og så sætte dem sammen derud-
fra. Det skal nok gå. Faktisk har vi pædagoger talt 
om, at man måske kan videreføre den her rolige, 
trygge opstart i små grupper til også at gælde 
efter coronatiden. Det har været godt for børnene 
med de helt små enheder, og det er først nu her 
efter de første tre uger, at de begynder at blive 
lidt sultne efter flere nye legekammerater”, siger 
Dorte Nielsen.
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BLOMSTERHUSET
Gormsgade 100, 6700 Esbjerg
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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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Drama i en coronatid
Da vi med glæde startede op igen havde jeg 
på skift 4.a hold 1 og 2 samt 4.b hold 1 og 2 
og valgte samme indhold på alle 4 hold men 
udfaldet var som altid vidt forskelligt. 

Det er det fantastiske ved faget…samspillet, 
ideerne alt efter hvem der sættes sammen gir 
de vildeste udkast selvom rammen er fuld-
stændig ens for alle.

Således har der været 8 forskellige bud på en 
ny tv-kanal , coronakanalen, imponerende at 
se hvor meget de fanger, eksempelvis jour-
nalisternes lange mikrofon stang ( her i form 
af en kost, se foto) . Der har været eksempler 
på boksning ryg mod ryg med virtuallity briller 
& flamingoen som kilden til smittespredning 
så man skal undgå alt der er pink og lyserødt 
fremover

Der har ligeledes været 8 vanvittige skøre sjove 
bud på en coronaudgave af eventyret om Rød-
hætte, frit fortolket. Der har været smittepoliti 
som overvågede at ulven og rødhætte holdt 2 
meter afstand og at ulven lige sprittede hænder 
inden den gik ind til bedstemor for vi skal jo 
passe på de ældre… 

Der har været pressemøde med Mette Frede-
riksen OG en døvetolk inden eventyret rigtigt 
startede. Der har været Dronning Margrethe 
som jo er gammel og ensom og isoleret på 
slottet fordi alle er sendt hjem, så hun skulle 
ha besøg af børnebørnene Vincent og Isabella 
med lidt mad og drikke. Dog havde hun travlt 
med at danse ballet.

Der har været ulven corona-Kalle som solgte 
heldragter mod smittespredning  som afled-
ning i stedet for at lokke Rødhætte til at plukke 
blomster. Der har været en ulv som havde coro-
na og hostede på alle. En ulv som lige sprittede 
bedstemor af inden hun blev spist for at være 
på den sikre side...osv osv

Ja, der er mange måder at bearbejde og forhol-
de sig til emnet på, det her er en af de sjovere, 
vi har grint så tårerne trillede.

Sanne Hallum, dramalærer.
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Stemningsbilleder fra Sidste skoledag



17

Hverdagssnakkene 
er vaek
Bianca Pedersen er en af de lærere, der har arbejdet hjemmefra med virtuel undervisning. Hun er 
dansklærer og klasselærer på 7. årgang og tilbød også at tage nogle engelsktimer – uden at være 
engelsklærer.

”Jeg var så heldig, at engelsklæreren lavede nogle 
øvelser klar til mig, der var lige til at gå til. Det var 
en kæmpestor hjælp. Jeg synes, vi lærere har væ-
ret virkelig gode til at hjælpe hinanden i den her tid, 
både fagligt, men også med omsorg og interesse 
trods afstanden. Alligevel savner jeg helt utrolig 
meget at være på skolen sammen med kolleger-
ne. De der hverdagssnakke, man lige får. For det 
kan godt være, at man i coronatiden ringer op til 
hinanden og siger ”Jeg har noget undervisnings-
materiale til dig” eller ”Er du okay?”, men det bliver 
ikke lige så afslappet og naturligt, som når vi mø-
des på lærerværelset. Her får man også lige sagt 
”Nøj, det var da en god kamp i går” eller ”Hvordan 
oplever du, at det går med dén og dén elev”, siger 
Bianca.

Hun har prist sig lykkelig for de forskellige on-
line-portaler med opgaver, som man kunne træk-
ke på, ikke mindst i den første tid, hvor hun havde 
sine små børn hjemme. Til gengæld har der så 
ventet en stor arbejdspukkel på skæve tidspunk-
ter, når eleverne havde lavet opgaverne, og hun 
skulle ind i hver enkelt besvarelse og kigge og 
skrive en tilbagemelding. En for en. Her ville klas-
segennemgangen have kunnet noget helt andet, 
og samtidig har elevernes motivation været da-
lende.

”Nogle af eleverne har haft det svært med moti-
vationen, og jeg forstår dem faktisk godt. Så har 
man kunnet skrive til dem ”Du har stadig ikke afle-
veret dét og dét”, men det har ikke samme effekt, 
som hvis man er sammen med dem og fornem-
mer, hvad de står i. Jeg oplever også, at 6.-10. år-
gang fik lidt af et knæk, da det viste sig, at det ikke 
var dem, der blev ”lukket ud” i faste to. Nogle af 
dem savner virkelig klassekammerater eller bare 
nogle at snakke med, for deres forældre holder 
hårdt på, at de ingen andre må se, mens andre er 
mere afslappede”, siger Bianca.

Hun er en af dem, der glæder sig til at få skole-
klokken tilbage. For grænserne flyder let ud, når 
man arbejder hjemme, og nu er arbejdsdagen 
nærmest fra klokken 8 til 23, fordi eleverne rin-
ger, skriver og spørger på alverdens tidspunkter. 
Og selv hvis hun prøver at planlægge nogle faste 
arbejdstidsrum, er det svært ikke lige at kigge på 
telefonen om aftenen, når den bipper med en no-
tifikation.



Madkundskab 
i eget k kken
Viceskoleleder Christel Møker har den overordnede kontakt med lærerne, der fjernunderviser 6. til 10. 
klasse hjemmefra, og hun er imponeret over den idérigdom og omstillingsparathed, lærerne udviser. 

”Normalt siger man, at forandringer i en organisa-
tion kan tage op til otte år om at forankre sig, så 
det er jo helt vildt, at lærere og elever har kunnet 
tage den her nye hverdag til sig så hurtigt. Selvføl-
gelig har der været elever, der lige skulle lære, at 
skoledagen altså stadig startede klokken 8, selv 
om det var foran skærmen, men alt i alt går det 
utrolig godt. Lærerne tager udfordringen oppefra 
og ned, og der findes alverdens løsninger. En lærer 
bad i går eleverne om at bage og pynte en surpri-
sekage i deres eget køkken ud fra en opskrift, hun 

havde lagt ud, og der bliver såmænd også udført 
små fysikforsøg og alverdens andre opgaver i 
hjemmene. Når jeg kigger elevernes lektiebøger 
igennem online, kan jeg se, at der virkelig er grøde 
i det. Det er imponerende”, siger Christel Møker.

Tilbage i førskolen er Lara og Frederrikke ved 
at være færdige med deres halskæder. Ovre på 
væggen fortæller planen for dagen, at så er det 
tid til dagens fjerde håndvask. Der står faktisk 
”håndvask” mellem hver eneste aktivitet.

De store piger ude på min rideskole gider ikke os små piger så meget her i coronatiden, så jeg mangler nogen at lege med. Men jeg er 
glad for, at heste ikke kan få corona, siger Lara Ladefoged, som her laver perlekæde sammen med Frederrikke fra førskolen. 



”Vi skal vaske hænder, for det siger statsministe-
ren”, forklarer Frederrikke.

”Ja, det er fordi, der er corona, og det ved statsmi-
nisteren noget om. Hvis man får corona, kan man 
dø af det. En der hedder Signes oldemor har coro-
na”, forklarer Lara.

”Men vi har ikke corona. Vi passer godt på”, forsik-
rer Frederrikke og ser også lidt spørgende op på 
pædagogen Dorte. 

De har styr på det i førskolen. På statsministeren 
og virusset. Men de har også styr på, hvad de går 
glip af i den nye situation.

”Jeg var ikke i børnehave i meget lang tid, og der 
er nogen i min familie, som jeg savner. Man må 
kun lege 10 sammen, men man må heldigvis også 
godt lege tre sammen”, resonerer Frederrikke.

”Jeg kan ikke komme til stævne med min pony, 
og vi skulle også have været i et sommerhus i 
sommerferien, men det er aflyst. Det var sådan et 
fedt sommerhus med en pool og værelser og et 
stort rum med stue og sådan et rum, hvor man 
kan varme sig efter badet. Det var vildt fedt. Der 
var også brusere og et badekar. Jeg havde glædet 
mig rigtig meget”, siger Lara.

Men så binder hun knude på verdens flotteste 
halskæde og smiler så stort, at det hele ser ud til 
at være glemt for en stund. 

”Jeg er mere heldig end min far. Han er lærer og 
sidder og snakker med sine elever inde i com-
puteren hver dag, det er sygt kedeligt. Jeg er 
mere heldig. Jeg må gå rigtigt i skole”, siger hun. 
Det må hun nemlig. Gå rigtigt i skole.

Det er frugtbart at komme til at arbejde så tæt sammen med en anden lærer, som vi gør, når vi deler en klasse mellem os. Vi har hver 
en halvdel af klassen de første tre timer, og så bytter vi elever. På den måde kan vi bruge hinanden på en helt anden måde og tale om 
eleverne og hjælpe hinanden. Det er megafedt, siger Dorthe Olling Smedegaard, som her sidder sammen med sin samarbejdspartner 
omkring 3.a, Liv Mols Nordentoft.



Voxpop:

Hvad er anderledes i din hverdag nu?
Liv Mols Nordentoft, lærer:
Her i karantæneperioden er jeg blevet en af lærerne i 3. a, og jeg 
plejer at have de ældre elever, så det er noget helt andet at være 
på fuld tid blandt børn i den alder. Det går rigtig godt, og eleverne 
klarer det super, men jeg savner da samtidig de klasser, som jeg 
plejede at undervise. Man er også godt brugt, når man har fri 
efter seks timers skoledag i rap. Heldigvis er der samtidig færre 
konfl ikter, fordi klassen er delt i to mindre hold.

Anton Ørnskov Espersen, elev i 5.a:
Jeg har det lidt svært med, at vi skal sidde så langt væk fra 
hinanden i klassen. Især når vi laver gruppearbejde føles det 
mærkeligt, at man skal sidde med to meters afstand og snakke 
sammen. Og til idræt i dag skulle vi have handsker på, mens vi 
spillede rundbold – fordi alle jo skulle røre ved bolden og battet. 
Det er træls. Jeg glæder mig til at kunne sidde sammen med 
mine venner i en sofa igen.

Claudia Otalora, rengøringsassistent:
Jeg har fået fi re arbejdstimer mere om ugen, og jeg har aldrig 
før i mit liv vasket så meget legetøj, som jeg gør nu. Legoklod-
serne, puderne, ja alt hvad indskolingsbørnene rører ved. Og alle 
stole, døre og toiletter gøres rent igen og igen, og jeg er særligt 
opmærksom på plastik og metal, hvor der kan samle sig man-
ge bakterier. Det er en spændende opgave, og jeg er imponeret 
over, hvor dygtige både børn og voksne er til at tage deres for-
holdsregler i den her tid.
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Voxpop:

Hvad er anderledes i din hverdag nu?
Dorthe Olling Smedegaard, klasselærer i 3.a:
Det er nyt og udfordrende, at man slet ikke har huller til forbere-
delse i løbet af dagen, fordi man jo har eleverne alle seks timer. 
Samtidig er det også positive oplevelser ved den her specielle 
tid. Jeg oplever eleverne på en anden måde, og de nyder, at der 
er mere tid til hver enkelt. Nogle venner er blevet skilt ad på hvert 
deres hold, og selv om de savner hinanden, er det måske også 
sundt med lidt luft fra hinanden, og at få øjnene op for de andre 
elever i klassen.

Dorte Nielsen, souschef i SFO’en:
Børnene er faktisk – heldigvis – ikke nervøse, men karantæne-
forholdene fylder da meget hos os i førskolen. Hvor vi plejer at 
have alle 42 førskolebørn samlet, er de nu delt ud i fem grupper, 
og vi kan ikke bruge legepladsen og fællesområderne frit eller 
tage på ture. Det savner jeg meget, men førskolebørnene har 
jo ikke prøvet andet, så de tager det fl ot. Faktisk har det vist sig 
at give en stor tryghed og en god start med de små grupper på 
kun otte eller ni børn.

Torben Madsen, pedel:
Den største forandring i mit arbejde er den konstante opfyldning 
af sæbe og papir. Og at bestille hjem til lageret i en lind strøm. 
Det er kommet bag på mig, hvor hurtigt papiret og sæben bliver 
brugt, men det er jo kun et godt tegn på, at elever og lærere er 
fl ittige med håndvasken. Jeg har også fået nogle lidt anderledes 
opgaver som at spraye gule afspærringsstreger på asfalten, så 
der bliver holdt afstand frem for mylder.
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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
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THEILGAARD OPTIK
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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

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. 
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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)

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)
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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

30



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
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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


