Blækuglen
Dit skoleblad
Nr. 187 oktober 2016
Esbjerg Realskole

ANSATTE PÅ ESBJERG REALSKOLE 2016-17
LÆRERE:
Anja Lopdrup
Anna Stenumgaard
Anne Yoo Pedersen
Bianca Pedersen
Birgitte Schmidt (leder af SU)
Britta Lesbo
Carina Heiberg
Charlotte Pedersen
Dan Apel
Dorthe Fjord
Dorthe Olling Smedegaard
Iben Copsø
Inge Tanggaard Johansen
Jakob Wiberg
John Fjord
Jørgen Johansen
Jørgen Krogh
Karina Frausing Bennedsen
Lena Ottosen
Line Grønfeldt Olsen
Line Rainer Herter
Lone Berggreen Noer
Lotte Steen Hansen
Maria F. Christensen
Marian Hviid
Maria Pilar Velazquez Iturbide (spansk)
Martin Neuber
Mie Gade (leder af AKT)
Morten Brinch
Mustafa Samanci
Per Juul
Randi Andersen
Sanne Hallum (drama)
Søren Bak
Thomas Kjelgaard
Tina Terp (AKT-assistent)
Vibeke Angelo
Vivi Gadsbølle Larsen
SFO:
Anders Storm Runge Christiansen
Birthe Kirstine Linding (leder af SFO)
Carsten Nielsen
Dorte R. Nielsen
Heidi Christiansen
Jakob Damholt Auerbach
Kasper Hinze Knudsen
Lise Sørensen
Majken Præst Kjærgaard
Mette Louise Vittrup

AC
BL
CN
DN
HC
JA
KH
LiS
MK
MV

ØVRIGE PERSONALE:
Carsten Thyrsting (skoleleder)
Christel Møker (viceskoleleder)
Alice Rosendahl (sekretær)
Lene Holm Sørensen (adm. leder)
Torben Madsen (pedel)

CT
CM
AR
LHS
TM

AL
AS
AP
BP
BS
Br
CH
CP
DA
DF
DS
IC
IT
JW
JF
JØ
JK
KS
LeO
LG
LH
LN
LS
MC
MH
PV
MN
MG
MB
MS
PJ
RA
SH
SB
TK
TT
VA
VL

Kontakt til lærerne sker igennem intra eller på udleveret telefonnummer.

opdateret pr. oktober 2016

Kære alle
Gennem det sidste å r har bestyrelse og ledelse arbejdet på , hvordan de fysiske rammer for Esbjerg
Realskole kan sikres mange å r ud i fremtiden. Flere scenarier har været i spil, men ret tidligt i
forløbet besluttede vi at forfølge muligheden for at købe bygningerne i Svendsgade – den gamle
Statsskole. En proces med undersøgelser, sparring med relevante fagfolk, grundige drøftelser og
forhandlinger førte frem til den endelige beslutning om et salg af bygningerne i Kronprinsensgade og
et køb af den gamle Statsskole.
Efter offentliggørelsen i slutningen af september har der været rigtig mange forbi for at ønske
tillykke efterfulgt af positive tilkendegivelser. Min oplevelse er, at så vel esbjergensere med
tilknytning til Esbjerg Realskole og esbjergensere generelt, anser det som en god og oplagt mulighed
for, at der fortsat drives skole i de dertil indrettede bygninger. Det allervigtigste, set fra min stol, er
dog, at vi mange å r ud i fremtiden kan skabe optimale rammer for vores elevers skolegang byggende
på værdierne om faglighed, tryghed og ansvarlighed.
I processen frem mod flytningen til kommende skoleå r har vi en stor opgave i forhold vores værdi
om tryghed. I særdeleshed blandt vores elever, der allerede har stillet mange relevante spørgsmå l.
Spørgsmå l til områ der, der betyder rigtig meget for dem i så dan en proces og spørgsmå l, vi skal tage
meget alvorligt – det handler om børnene. I forbindelse med offentliggørelsen er der blevet talt med
børnene, lyttet og svaret efter bedste evne på nuværende tidspunkt. Vi vil være meget
opmærksomme på , at informationsniveauet til bå de elever, forældre, medarbejdere og andre
relevante personer har et højt niveau frem mod flytningen til august 2017.
Første fase af processen er sammen med fagfolk og brugere at få beskrevet, hvordan vi udnytter
bygningernes mange muligheder bedst muligt til vores behov. På baggrund af dette udarbejdes en
plan for renovering og etablering af eksempelvis faglokaler og udearealer på bå de kort og lang sigt.
På kort sigt handler det grundlæggende om at flytte den skole vi har til nye rammer og udnytte de
mange muligheder. Elever, forældre og personale forbliver de samme og bør derfor være garanter for,
at værdierne, traditionerne og i det hele taget den å nd, der gennem mange å r er skabt på Esbjerg
Realskole, bevares og dermed fortsat sikrer den høje kvalitet.
Jeg vil benytte de sidste linjer til at orientere om ”Tal ordentligt” dagen. Vi har valgt at lave en
anderledes skoledag for alle elever tirsdag d. 29. november med ovennævnte titel. Her vil der på
forskellig vis blive sat fokus på , hvordan vi taler til hinanden og med hinanden bå de verbalt og via
digitale medier. Udover at elever arbejder med temaet i løbet af dagen, inviteres alle forældre til et
fyraftensforedrag fra kl. 17.00 – 18.30, så reservé r allerede nu dagen. Nærmere information følger.
Slutteligt ønskes I alle en rigtig god efterå rsferie – hvem ved – må ske september må neds sommervejr
fortsætter
Carsten Thyrsting
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Vi fejrer Simon, Clara, Amna, Isabella og Menans fødselsdag.
Skrevet af Kaya, Maja, Tobias og Wisam.
Vi får lækker mad. Vi får pizzasnegle og
pølsehorn. Vi drikker saftevand. Vi får også
kage, frugtspyd, rugbrødschips og grøntsager.
Skrevet af Isabella, Simon, Clara, Menan og
Amna.

Fødselarerne har dækket bord og de har lavet
flotte bordkort. Maden ser lækker ud.
Skrevet af Nicolas, Mathias, Ajla og Maria.

Vi spiser den lækre mad. Vi snakker sammen og
hygger os rigtig meget.
Skrevet af Ditte, Stephanie og Alexander B.
Det har været en sjov og hyggelig fælles
fødselsdag. Vi glæder os allerede til den næste.
Tak for mad
Skrevet af Lucas, Mads, Aleksander D. og
Roberta.
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Albert af Ole Lund Kirkegaard

Kalleby
Vi hyggede os, da vi lavede Kalleby. Vi læste bogen og for hvert kapitel tegnede vi og fik lavet
Kalleby. En elev ved navn Christian plagede læreren om at vi måtte lave Kalleby.
Skrevet af Christian, Andrea og Casper 3.a
Albertfesten
Vi holdt en Albertfest fordi vi
havde læste en bog der hed
Albert. Lærke Olivia kom med
popcorn. Det var sjovt at se
filmen Albert. Anne fra 3.b
kom med muffins fordi hun
havde fødselsdag. Inden vi
skulle spise skulle vi lave et
show men det var ikke alle
der lavede et show. Vi fik
pizza og vi fik agurke og
gulerodsstaver. Det smagte
rigtig godt. Det var hyggeligt
at have Albertfest.

Skrevet af Emilie, Lærke Olivia, Signe og Lærke 3.a
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Tjæreborg skolefodbold
Vi spillede fodbold og vi hyggede os. Vi spiste kage og pølsehorn. Og drak juice og spiste
chokoladekiks. Vi spillede fodbold i flotte bluser med 3A på ryggen. Vi havde cherrleaders med.
Skrevet af Mathias, Peter, Victor og Fidan 3.a

Brug bolden – sundhedsugerne
Vi skal klare sunde opgaver. Fx sove ti timer, ikke spise slik. Ikke drikke sodavand. Man kan deltage
i en klassekonkurrence. Man kan vinde 10.000 kr. til sin klasse. Du kan vinde ved at danse til en
video. Hvis man vinder det med de sunde opgaver. Man kan også vinde et rejsegavekort med sin
familie.
Skrevet af Alberte, Sander, Hjalte og Victoria 3.a

Anders And
Vores lærer var hurtig til at skrive til forlaget, kun de første 200 lærere, der skrev fik Anders And
blade til sine elever. Der var Lego med som vi skulle samle. Da vi havde samlet dem kørte vi rundt
med dem. Det var rigtig hygge. Da vi havde leget med dem så læste vi i Anders And bladene.
Skrevet af Luna, Lulu, Silas og Frey 3.a
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Mel: Er du dus med himlens fugle
Er du vild med wienersnitzel
Stegt flæsk, persillesovs
Kan du ikke leve uden,
en bøf med bløde løg
Ka´du li et godt glas rødvin
og pandekag´med is
Så Danmarksgade 49
Dit Nye paradis
Spisestuen
Danmarksgade 49 ( vi er nemlig flyttet )
Tlf 26171270
Info@spisestuen.com
Nu med legehjørne
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De store rockklassikere i 4. klasse
I 4. klasse arbejdes der for tiden med Prezi som er et fremlæggelsesprogram. Eleverne på Esbjerg
realskole kan bruge programmet gratis via skoletube.dk som skolen har købt adgang til.
Arbejdet i 4. klasse drejer sig samtidig om de store klassiske hits, hvor der i høj grad er blevet
introduceret musik fra 60'erne og op til i dag. Her er lidt stemningsbilleder.

Queens koncert ved live aid i 1985 kan stadig skabe begejstring.

Magne og Marius arbejder med AC/DC
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Hvordan er det nu at vi drejer et billede?

Naturvidenskabsfestival 2016

Af Vitus, Sofie og Kasper 7.B
Onsdag den 28. september var syvende årgang på Naturvidenskabs
festival. Her skulle de lære om naturvidenskab.
Vi ankom på Esbjerg Gymnasium, efter en lang og hård cykeltur i
modvind. Vi spiste madpakker, og skulle bagefter ud til nogle

forskellige boder. Ved
boderne var der flere
studerende der hjalp
til med de forskellige
forsøg som de havde
planlagt. Ved boderne
forklarede de om de
forskellige fag, som de
havde specialiserede
sig indenfor. I de fleste
boder tog de udgangspunkt i menneskekroppen. Nogle af de
forskellige forsøg, var ”Hvor hårdt kan du kaste?”, ”Hvor godt
leder i strøm?” og ”Hvor store er dine lunger?”.
Bagefter kom vi ud i nogle forskellige lokaler guidet af en elev
på stedet. Vi fik set hvordan et grisehjerte så ud og fik at vide
hvordan vores hjerte virker. Vi fik også en forklaring på hvordan
forskellige energiformer virker.

Til sidst fik vi også en forsmag på hvordan
psykologi påvirker vores hverdag og hvor let
man kan snyde en menneskehjerne. Vi synes
at det var en spændende dag med masser af
fascinerende oplevelser. Vi lærte meget og fik
en dejlig oplevelse.

11

10. Klasse på studietur til New York.
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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 Karina Østergaard på Tlf.nr.: 2068 0182 for yderligere Info
vedr. annoncering i Blækuglen.
Annoncepriser pr. Oktober 2016:

Annoncetyper
Alm. annonce (lille)

Farve

Kr. ekskl. moms

625,-

Kr. ekskl. moms

1000,1900,-

Kr. ekskl. moms

3500,-

Kr. ekskl. moms

Kr. ekskl. moms

Tak for støtten
De bedste hilsener
Esbjerg Realskoles Forældreforening
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tlf.: 75 12 73 77
Gormsgade 100 - 6700 Esbjerg
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Turen til København
Af Astrid og Cecilia 9.b
Vores tur startede kl.8.10 på Esbjerg Banegård, hvor vi
skulle mødes. Toget gik direkte fra Esbjerg til Københavns
Hovedbanegård. Tog turen var rigtig hyggelig. Nogle
spillede kort, nogle hørte musik og andre slappede bare af.
Da vi ankom til Københavns Hovedbanegård gik vi i samlet
flok hen til Danhostel, hvor vi skulle overnatte. Vi kom op
på værelserne og pakkede ud, og derefter fik vi tid, til at gå
ned på Strøget. Nede på Strøget lavede vi opgaver,
shoppede, og spiste aftensmad. Kl. 19:00 skulle vi mødes
igen på Danhostel. Vi gik samlet hen til Det Ny Teater, hvor
vi skulle se musical. Vi så Anything Goes, som var en rigtig
god musical. Da musicalen var færdig gik vi tilbage til
Danhostel.
Torsdag startede dagen med fælles morgenmad på
Danhostel kl.8:30. Efter morgenmaden gik vi samlet mod
Christiania, hvor vi skulle på rundvisning med en
Christianit. Efter rundvisningen på Christiania gik vi hen til
Holmens Kirke, hvor vi skulle på havnerundfart. Resten af
dagen gik med afslapning på hotellet, og fællesspisning på
burger restaurant.
Fredag morgen stod vi tidligt op og spiste morgenmad.
Derefter gik vi ned til Hovedbanegården, hvor vi tog toget
hjem.
Det var en rigtig god tur, og vi er glade for, at vi hyggede os
på vores sidste lejrskoletur.
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Lejrskole 9. årgang i København
I år var vi på lejrskole i København i 3 dage. Vi tog afsted
onsdag morgen, og da vi ankom til hotellet, skulle vi vente
på a-klassen. Da de andre kom, gik vi ned på Strøget, der
fik vi uddelt nogle opgaver, vi skulle lave, imens vi
shoppede. Vi spiste selv aftensmad, og nogle valgte at gå
på restaurant og andre gik på mcd. Om aftenen var vi i Det
Ny Teater og se ”Anything goes”. Det var en rigtig god og
anderledes oplevelse. Det var rigtig hyggeligt og meget
spændende. Da vi kom hjem fra teatret, hyggede vi på
værelserne.
Næste morgen fik vi morgenmad på hotellet og gik mod
Christiania. På Christiania fik vi en lang rundvisning af en
ægte christianit. Det var en spændende rundvisning.
Derefter gik vi hen, til det sted vi skulle med en
havnerundfart. Da båden endelig kom, gik vi alle ombord.
Det var utrolig koldt og det regnede også lidt, så det var
ikke helt det bedste vejr til en havnerundfart. Dernæst
skulle vi på papirøen, men pg.a tiden kunne vi ikke nå det.
Til aften spiste vi alle på en burger restaurant midt på
Strøget. Det smagte rigtig godt, og det var rigtig hyggeligt
at spise sammen (og fejre Jakobs fødselsdag).
Det har været en utrolig god og hyggelig tur, og vi ville
ønske, at den var meget længere. Det var rigtig ærgerligt,
at vi skulle så tidligt hjem fredag. Heldigvis var togturen
hjem var skøn.
Men ud over det har det været en fantastisk tur!
Skrevet af Esther, Diana, Malthe & Frederik
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Lejrtur til København:
Vores tur til København var meget hyggelig og
sjov, det startede med at vi alle mødtes på
banegården, i Esbjerg. Vi kom alle på toget til
tiden, med undtagelse af en, fra vores klasse. Han
kom for sent, på grund af at hans tog vor
forsinket. Vi sad og snakkede sammen i toget og
hyggede os. Da vi ankom på Københavns
banegård, der gik vi alle sammen hen til vores
hotel, som hedder Danhostel. Efter vi var blevet
introducere til hotellet, og dets mange regler,
skulle vi op på vores værelser. Værelserne lå på 9
og 10 etage, så vi havde en fantastisk udsigt over
København. Vi smed vores tasker, og smed os på
vores senge. Efter vi havde slappet af i lidt tid. Den
aften gik vi alle sammen ned og så teaterstykket
"Anything Goes". Det var et stykke om en ung
mand, som endte ombord på et skib med sin chef,
sit crush, en gangster, forklædt som præst og sin
beundre.
Da teateret var færdigt, der gik vii tilbage på
hotellet og lagde os til at sove. Næste dag var vi
på Christiania, på havnerundfart og på strøget. Vi
fik en tour guide på Christiania, hun fortalte en helt
masse spændene ting om Christianias fortid, og
hvordan det er at bo der. På havnerundfarten så vi
meget af København, Den Lille Havfrue, Papirs øen.
Vi sluttede den dag af med at gå på "Friends &
brgrs." Og så slappede vi bare af på hotellet resten
af aftenen.
Fredag morgen stod vi tidligt op og fik morgen
mad, og så gik vi hen på banegården. Vi steg på
toget og kørte til Esbjerg, vi sagde farvel til
hinanden og tog hjem og nød weekenden.
-Mads og Kasper
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Blækuglen
Vi er fem elever fra 9.B, og vi vil gerne fortælle lidt om
hvordan det er at gå i niende klasse.
To af os fem elever har gå et på en anden skole før de kom i
niende på Esbjerg Realskole. De synes at der har været et
større spring mht. lektier. De siger at de kan tydelig kan
mærke at de er kommet på en privat skole. ”Her tager man
timerne meget mere seriøst, og man laver meget mere.” siger
en af pigerne der er flyttet her til.
Vi synes at det er dejligt at indholdet i timerne varierer, så
man ikke hele tiden laver det samme og man få r nye
udfordringer i de forskellige fag.
Lærerne de er gode til at forklare eleverne grundigt og
forstå eligt hvad vi skal lave. Hvis der er nogen der ikke
forstå r en opgave, er lærerne gode til at omformulere og
forklare mere grundigt hvad opgaven gå r ud på . Lærerne
stopper ikke før alle er med.
At gå i niende klasse på Esbjerg Realskole er en god
oplevelse, man møder masser af dejlige mennesker. Her få r vi
læring for livet. Man få r dejlige sociale egenskaber, da
lærerne ikke kun hjælper os med lektier men også hjælper os
med andre problemer, som fx venskaber.
Skrevet af: Signe, Emma, Haris, Nanna og Anna fra 9.B
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Kronprinsensgade 55-59
Postbox 31
6701 Esbjerg
75 12 09 66 – Kontortid: 8.00 – 14.00
Mail@esbjergrealskole.dk
www.esbjergrealskole.dk
Skolens bestyrelse:
Gertie Gorzelak (formand)
Jens Peter Fjord (næstformand)
Sine Gry Bækby
Lisbeth Bailey
Henning Lyager
Lars Præst Ørsted
Bent Würsching

40 59 67 06
23 26 14 42
76 20 06 36
24 97 06 40
24 28 40 29
75 45 10 30
72 66 29 24

Suppleanter:
Heidi Kisum
Connie Fallesen

25 25 67 49
21 53 36 53

Forældreforeningens bestyrelse:
Charlotte Salbo (formand)
Karina Østergaard (Blækugleredaktør)
Mette Falther
Ann Søgaard

40 22 29 94
75 12 61 82
76 10 02 64
21 70 62 32

Skolens tilsynsførende:
Inger Krog

61 99 62 14

Deadline:
Sidste frist for indlevering af materiale til BLÆKUGLEN er fredag den 5.
december 2016 kl. 12.00.
Materialet sendes til: esbjergrealskole@hotmail.com
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