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Fredagsbrevet uge 20 
Nyt fra ledelsen. 
 
Kære alle. 

I den kommende uge er indskolingen og mellemtrinnet på lejr rundt omkring i Danmark. 

Børn og voksne glæder sig og os, der bliver tilbage på skolen glæder os til at få alle hjem 

igen og høre om alle deres oplevelser.  

Rigtig god tur til jer alle. 
 

Gruppelærere næste år og tysk fra 5. Klasse... 

Nedenfor i dette Fredagsbrev kan I se oversigten over gruppelærerne i de enkelte grupper 

for det kommende skoleår. Resten af årets fagfordeling og de kommende skemaer for 

næste skoleår vil blive udsendt kort før sommerferien. 

Fra det kommende skoleår skal 5. Klasse have tysk. Indførelse af tysk fra 5 kl. Betyder at 

vores børn fortsat opretholder deres retskrav på at komme på gymnasiet, såfremt de måtte 

ønske det i fremtiden. Udover at man skal leve op til de almindelige adgangskrav til 

gymnasiet, så skal man have modtaget undervisning i tysk fra 5. Klasse. Der vil ikke blive 

flere timer i skemaet for MT2 da vi konverterer et dansk modul til tysk. Vi har i mange år 

læst flere dansktimer på MT2 end kravene i folkeskolen så derfor kan vi fra 1. August læse 

tysk fra 5. Klasse. 
 
Tak for sidst..... 

Tirsdag aften afholdt vi det årlige Dialogmøde med oplæg af Søren og Sune fra 

Lillskolernes Sammenslutning. Det var en spændende og meget interessant aften med 

fokus på Lilleskolens historie, skolekultur og fokus på fagligheden. Desværre var der 

ganske få fremmødte og det ærgrer ledelse, bestyrelse og Dialogudvalg. Alt for mange er 

gået glip af en interessant aften og vigtig viden om vores skole, skoleform og hvad det vil 

sige at være et alternativ til folkeskolen. Det er mit håb at de der var tilstede vil bringe de 

gode input og vigtige diskussioner videre ud i resten af forældregruppen. 

 
Husk Sommerfesten d. 18. Juni... 

Forberedelserne er i fuld gang - og vi glæder os. Husk at sætte et stort X i kalenderen 

lørdag d. 18. Juni. Dagen er en skoledag for børnene og der er arbejde nok til hele skolens 

personale samt 6 rengøringshold. Der holdes planlægningsmøde med de 

rengøringsansvarlige på mandag - herefter hører I nærmere. 
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Hvis I kender nogle tidligere elever, forældre og ansatte - så prik dem lige og husk dem på, 

at sommerfesten er for alle nuværende og tidligere NDF'ere. 

 
Rigtig god weekend 
Dorte 

 

Kære forældre – der er stadig nogle der mangler… 
I forbindelse med implementering af Viggo-net og oprettelsen af jer forældre som brugere, er vi stødt på en 

vanskelighed. Vi har brug for jeres cpr-numre, da jeres login er personligt og må ikke deles, og eftersom at 

de skal behandles med forsigtighed, så har vi nu følgende muligheder.  

- I sender en mail – det er ikke sikker post skal I være klar over. 

- I sender en seddel/kuvert med jeres barn i skole. Denne kuvert afleveres til mig/Jette på kontoret.  

Med håb om at det lykkes  

Carina  

 

Kære forældre 

Skulle I være så uheldige at gå i alarmen – så er det meget vigtigt at I ringer til vagtcentralen. Det koster 

skolen 1000 – 1500 kroner for hver gang alarmen ikke bliver afmeldt korrekt. Telefonnummeret står der, 

hvor man kobler alarmen til.  

Carina  

 

Rengøring kan gå i gang fredag klokken 16.  
Rengøring i kommende weekender:  
Uge 20: Brun og Grøn 5 

 Lørdag er der udendørsdag 

Uge 21: Bronze og Turkis 1 

Uge 22: Rubin og Turkis 2 

Arrangementer  
Uge 20  Tirsdag: forældremøde i Blå.  

Dialogmøde for alle forældre fra 19-21.  
Onsdag: forældremøde i Gul og Hvid 

 
Gul stiller op, laver kaffe og 
hjælper med oprydningen.  

Uge 21 Indskolingen og mellemtrinnet rejser og OB 
har fagdage 
Projektperiode 5 for Rubin og Grøn fra 23/5 – 
31/5 

 

Uge 22   
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Periodekort/buskort til skoleåret 2016/2017 
 
Hermed link til bestilling af periodekort (buskort) til næste skoleår: 
 
https://www.midttrafik.dk/priser-og-billetter/koeb-klippekort-og-periodekort.aspx 
 
Midttrafiks hjemmesiden er opbygget, så der er 7 dages leveringstid på kortet.  
 
Vi vil anbefale at i bestiller periodekort mindst 14 dage før kortet skal træde i kraft, så er i sikker på at 
modtage det i god tid inden skolestart. 
 
Det er vigtigt at i er opmærksomme på, at fotoet skal være af "pasfotokvalitet”, ansigtet skal fremstå klart og 
tydeligt forfra. Billedet kan sagtens tages med en mobiltelefon med en ensartet baggrund. 
 
Er foto af for dårlig kvalitet vil gøre at bestillingen annulleres. 
 
Periodekortet kan også købes på salgsstederne (fx. Kvickly i Grenaa). Ved køb her får i kortet udleveret med 

det samme. 

 

Referat dialogudvalgsmøde, onsdag den 11. maj 2016 
Afbud fra gul, hvid, brun og blå.  

1) Præsentation af medlemmerne af Dialogudvalget 

a. Ledelse: Dorte og Carina  

b. Personalegruppen: Helena  

c. Bronze: Martin  

d. Brun: Therese 

e. Sølv: Regina  

f. Rød: Malene  

g. Orange: Bente   

h. Rubin: Klaus  

i. Grøn: Rie  

j. Turkis: Charlotte 

k. Bestyrelsen: Rie  

2) Planlægning af dialogmødet den 17. maj 2016 

a. Ledelsen har inviteret Søren E. Hansen formand for Lilleskolerne og Sune 

(sekretariatsleder) for Lilleskolerne. De kommer begge to og fortæller om Lilleskolernes 

historie, bærende værdier og udfordringer for skoleformen. Faglighed i lilleskolen er også 

en del af oplægget.  

b. Gul har kaffe/kage, opsætning og oprydning før og efter arrangementet.  

c. Oplægget holdes i OB – vi skal sidde omkring de runde borde.  

d. Dialogmødet kommer en time før og rigger an sammen med gul rengøringshold.  

e. Camilla laver en plakat og DA ligger den på FB. Dialogudvalget deler i de respektive 

grupper.  

f. Eventuelt udnævne nogle bordformænd fra dialogudvalget.  

g. Forslag om at udvalget rydder egen have for blomster og andet smukt til bordene.  

3) Nyt fra grupperne 

a. Grå – det går rigtig godt, det er hårdt at starte op, klassen er godt igang og det lader til at 

det fungere fint.  

b. Bronze – har forældremøde i morgen. Nysgerrige på hvem der skal overtage klassen næste 

år. God energi i klassen.  

https://www.midttrafik.dk/priser-og-billetter/koeb-klippekort-og-periodekort.aspx
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c. Brun – skole/hjem samtaler og lige nu er der forældremøde. Der har været et barn på 

prøve og han skal ikke gå i klassen.  

d. Sølv – har forældremøde i morgen. Der er startet to nye børn i sølv. Det går fint, de passer 

supergodt ind i gruppen. Flytning til mellemtrinnet et gået godt.  

e. Gul – ikke repræsenteret. 

f. Hvid – har haft skole/hjem samtaler og har forældremøde vedr. lejr i næste uge.  

g. Blå – har haft skole/hjem samtaler og har forældremøde vedr. lejr i næste uge.  

h. Rød – skole/hjemsamtaler og forældremøde vedr. lejr i nærmeste fremtid.  

i. Orange – forældremøde og skole/hjem samtaler. Der er startet to nye Ida’er i klasse og de 

har pigeovernatning i aften.  

j. Rubin – har lige haft forældremøde om projekt og musik og teaterfestival. Drengene skal 

på overlevelsestur sammen med Robert og pigerne bliver hjemme. Fast dagsorden på 

forældremøder.  

k. Grøn – intet nyt siden sidst.  

l. Turkis – går til prøver og planlægning af fester fylder en masse.  

m. Ledelsen –  

i. processen omkring fagfordelingen (alt er hemmeligt indtil den er faldet på plads), 

timefordelingsplanen er vedtaget og giver en ændring for tyskfaget. Der undervises 

i tysk fra 5. klasse. Det giver ikke flere timer i skemaet at få tysk.  

ii. Personalet og bestyrelsen skal sammen kigge på skolens værkstedstilbud 

fremadrettet.  

iii. En masse lejrskoler på vej. Mængden af børn der er hårdt ramt af hjemve fylder en 

del i den forbindelse og tendensen er stigende. Forslag om at dialogudvalget 

arbejder videre med hjemveproblematikken til næste års dialogmøde – forslag om 

at få foredragsholder Lola Jensen ud.  

iv. Afvikler prøver i turkis – de skriftlige er færdige i dag. Der skal ansættes en i en fast 

stilling til fritteren. Der skal vælges en fra dialogudvalget til at deltage i 

ansættelsesudvalget. Der skal også ansættes en i et barselsvikariat. Ansøgningsfrist 

31/5, ansættelsessamtaler mandag, den 6/6 fra klokken 16-20. Der vælges 6 

personer ud til samtale. Bente deltager i ansættelsesudvalget.  

v. Sommerfest – møde for de rengøringsansvarlige. Turkis har kagebod og rengøring i 

OB om søndagen. Rød har rengøring på skolen søndag. Hvid sætter op og har 

barvagt i smedegården. Rubin har nedtagning søndag og barvagt i gården. Grøn har 

maden og køkkenet. Bronze har madboderne. Vi har to scener. En i salen og en i 

smedegården. Hvis der er nogen der har gode emner til smedegården, så vil vi 

mægtig gerne have input til det. Rie kontakter tidligere elever på gymnasiet. 

Jamscene i salen efter officielt program. Dimission er om fredagen fra 14-16. Mere 

info følger løbende.  

n. Bestyrelsen – havde møde mandag med ny konstituering. Nye bestyrelsesmedlemmer skal 

på kursus i hvordan man sidder i bestyrelsen på en lilleskole. Kim fortsætter som formand, 

Jane er næstformand, Jesper fortsætter som kasserer.  

o. Personale 

i. Lejrskoler, turkis og prøver, sidste projektperiode i OB – musikprojekt om David 

Bowie – for grøn og rubin. Musik og teaterfestival i Ry. Det nye lokale i OB er 

supergodt.   

ii. Pigerne i OB har fået en hylde  ude på toilettet. 

4) Evt.  

a. Næste møde i udvalget er i uge 19.  

b. Økologisk mad – madpolitik på NDF. Der er ikke ret stor forskel på konventionelle og 

økologiske varer prismæssigt. Koordinere forud – madplan – for så kan det lade sig gøre at 
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købe større ind. Forslag om at gøre frittermaden til en del af det frittertjansen. Viden om og 

deltagelse i forædling af fødevarerne. Kan det lade sig gøre praktisk set for fritteren. 

Forslag om at lede efter en som har de kompetencer til ansættelsen i fritteren. Være 

opmærksom på at det kræver ekstra ressourcer at have børn med i køkkenet. Knive, 

hygiejne og alt det det indebærer. Forslag om madhold/seddel man skriver sig på/turnus. 

Snakken om sund mad og usund mad. Så længe man har en plan kan mange ting lade sig 

gøre. Hvornår skal børnene være med, der skal findes et niveau. Overordnet omkring 

indkøb og planlægning af frittermaden. Forslag om at børnene deltager en gang hver 14. 

dag, så det ikke bliver voldsomt ressourcekrævende. Forslag om at bringe det til 

fritterpersonalet så de har mulighed for at arbejde med forslaget. Forslag om at have et 

idekatalog som fritteren kan bruge. Theresa vil meget gerne være med til at lave et 

idekatalog.  

c. Forslag om en pizza/ovn til byggebyen – Frank tilbyder at ville hjælpe med at bygge den. 

Den kan eventuelt bygges i genbrugssten. CD tager forslaget med til udendørsudvalgets 

møde i aften.  

d. Trafiksituationen på parkeringspladsen. Vi fortsætter med at møde klokken 8,15. Hvordan 

skal vi arbejde videre med trafikken på parkeringspladsen. Det er vanskeligt at få en 

parkeringsplads for personalet. Børn tværs over parkeringspladsen er verdens dårligste ide. 

Forslag om at appellere til børnene som så kan opdrage forældrene. Forslag om en 

informationskampagne og eventuelt en skolepatrulje som skal hjælpe på 

parkeringspladsen. Kan man øge presset på kommunen ved at forældre kontakter dem. Der 

er to ting i det. Noget hører hjemme på skolen og noget hører til på kommunen. Forslag om 

at involvere forældregruppen i at påvirke kommunen. Flere holder på Randersvej og 

afleverer. Pladsen på parkeringspladsen er meget lille og det gør situationen farligere. Hvad 

er alternativet til de trafikdæmpende foranstaltninger som vi har fået afslag på 

(fodgængerovergang og chikane). Forslag om dobbeltsidet cykelsti.  

REFERAT FRA MØDE I UDENDØRSUDVALG D. 11 maj - 2016 
 

TILSTEDE VAR: Per (pedel) – Carina (ledelsen) Steen (Rød) – Michael (Blå) – Lars 
(Sølv) –  Martin (Brun) – Eskild (brun)  
 
Carina bød velkommen og gennemgik dagsorden. 
 

1. Opgaver til udendørsdag lørdag d. 21.05.16 
 Se i referat. 

2. Projekt byggeby. 
Se under fem årsplanen. 

3. Datoer for næste årsmøderække. 
Carina og Per afstemmer med kalender og dato meldes ud snarest muligt.   

4. Gennemgang af projektplanen. 
Hvad mangler og hvad kan lade sig gøre, hvor skal vi sætte ind. 
Byggebyen skal igangsættes snarest muligt. 
 

5. Ny 5 årsplan? – skal den evt. sættes i gang efter sommerferien. 
Nej, den nuværende 5 årsplan er dynamisk, og vil hele tiden ændre sig i 
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forhold til hvad der bliver lavet, og / eller tilført af nye projekter. 
Så ja, det er en fem årsplan, men uden deadline...  

 
PLANLÆGNING AF UDENDØRSDAG D. 21/05 2016 
 

 Maling på udvalgte steder på skolen – hvis vejret tillader det. Ca. 10-15 personer 

 Skrænter trimmes. 

 Oprydning omkring Pers værksted og smedegården.  

 Lappe puds ved bygning i smedegården. 

 Vaske / rengøre udvendig beklædning / lamper. 

 Vilde roser fjernes – byggebyen. 

 Oprydning og feje overalt. 

 Sand i huler på fodboldbanen. 

 Lægge fliser ved fysik. 

 Stikke kanter neden for enden af vejen. 

 Køre affald til genbrug. 

 Overdækning af terrasse – hytte i byggebyen 
 
OBS – OBS: Til næste gang mangler vi: 
Trillebøre. 
Skydestier (til maler arbejdet) 
Spader. 
Trailere 
 
BONUS INFO: Carina laver bål og pandekager sammen med børnene  

 
 
Fem årsplanen: 
 
Fysiklokale: 
– Ny skabe med glaslåger.   Afventer. 
– Ny dør til udendørsområdet op mod Randersvej. Er planlagt. 
 
Smedegården: 
– Trappe ned til Smedegården.   Er udført. 
– Små terrasser / højbede ved siden af trappen. Forår - sommer 2016 
– Udendørsværksted til forsøg mm.  Forår - sommer 2016 
 
– I koldrummet bag MT1 laves træbeklædning udvendig, Indvendigt laves et bord med vaske 
således børnene kan stå og lave forsøg mm. Derudover laves der et større rundt bord i midten af lokalet.
     Er udført. 
 
– Presenning på væggen for at kunne lukke koldrummet af ud til smedegården. (presenning er 
fremskaffet)     Er udført. 
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– Fire kvadratiske områder med fliser i smedegården  Er udført. 
– Smedegården ”jævnes” og der køres evt. mere rald på. Er udført. 
– Terrasser ved skrænten mod Randersvej.  2016 - 2017 
– Tavle ved amfi-scene.   2016 - 2017 
 
Sandkasse ved multisalen: 
– Mindre legehus (som dem der står på vestre skole) Er udført. 
– Mudderkøkken (dette er set i landsbyen)  Er udført. 
– Trækasser til legetøj.   Er udført. 
– Byggebyen: 
– Fjerne gamle stolper – vikingeskib m.  Er udført. 
– Overdækning til byggetræ   Forår - 2016  
– Terrasse ved hytte overdækkes  Forår - 2016 
– Bord / vask ved siden af hytte  Forår - 2016 
– Planering af området   Forår - 2016 
– Såes nyt græs efter planeringen  Forår - 2016 
– Større bålsted med mulighed for at sidde omkring Efterår – 2016  
– Stolper til hængekøje   Forår – 2016 
– Shelters    2016 - 2017 

 
 
OBS! 
Er du i tvivl om du har været til din årlige udendørsdag, kan du tjekke listen som 
ligger i mappen i rengøringsrummet. 
 

Husk at vi hjælper hinanden færdig så alle kan komme tidligt hjem… 
 
 

Udendørsdage: 

21/05/2016 – kl. 09:00 – 13:00 

  

 

Tilmelding til udendørsdag senest torsdag d. 19/05 enten på mail: 

udendorsudvalg@hotmail.com  

 

Eller til Jette på kontoret - tlf. 86 30 95 65 

 

Send gerne ideer, spørgsmål eller lignende til mail adr. og vi skal tage det med på 

næste møde i udendørsudvalget. 

 

Mails vil ikke blive tjekket hver dag, så hvis der er spørgsmål eller andet der kræver 

hurtig svar, så snak med Per (Pedel)  

 

Vi mødes lørdag d. 21/05 kl. 9:00 – 13:00 
Der vil som sædvanlig være morgenmad. 

 

mailto:udendorsudvalg@hotmail.com
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Udendørsudvalget mødes kl. 8:30      
 Referent: Michael 

 

Gruppelærerfordelingen for skoleåret 2016/2017 
 

Gruppe Gruppelærer 

Grå Anette Brøgger 

Bronze Lise Lotte Skovbak-Steengaard 

Brun Brian Nielsen 

Sølv Gitte Herdin 

Gul Anette Schougaard 

Hvid Jakob Nielsen 

Blå Louise Kordt 

Rød Sarah Kildegaard 

Orange Josefine H. Jensen 

Rubin Helena Rönneburg 

Grøn Stefan Busse  

 

The fritter  
 

Så er der atter gået 14 dage, og sikke sommetider flyver når man har det sjovt😊  

 

Vi starter dog lidt trist ud, da vores søde studerende Margit har sin sidste dag hos os.  

Vi vil bruge dagen på at hygge om hende, og tage ordenligt afsked med hende.  

Vi ønsker hende alt godt fremover samt held og lykke med uddannelsen. 

 

Vi var så heldige at solskinsguden, besluttede sig for at smile ned til os hele sidste uge, så vi 

rykkede teltpløkkerne op og smed alle ungerne udenfor. Vi har brugt meget tid i bygge by, ikke 

altid med bål, men også med kniv snitning og brandehugning.  

Vi havde også en dag med højtlæsning i det grønne, hvor børnene kunne gå rundt på skolen og 

finde sig en voksen, som sad og læste. De kunne blandt andet finde eventyr, romantik og gys.  

 
Fredagshilsner fra Fritteren 
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Grå  
 

Vi startede de foregående 14 dage op med at fejre Maja's fødselsdag. Hun havde bagt kage så der 

blev rigtig hygget, og sunget sange.  
Endnu engang et stort tillykke til Maja.  
 

Vi blev færdig med vores monster bogstavsnavne, som nu hænger og skræmmer folk på vores 

opslagstavle i klassen. Børnene skulle selv finde ud af, hvilke bogstaver de skulle have for at 

skrive deres navn. Det gik rigtig godt, og rigtig mange af dem har helt styr på hvilke bogstaver der 

er i deres navn.  
 

Udover vores monsterbogstaver, har vi også lavet bogstaver i trylle dej.  

Når børnene havde lavet alle bogstaverne fik de lov, til at lave ting i fri fantasi. Når vi har malet 

tingene kommer de med hjem, så pas på med taskerne.  

 

Vi var velsignet med høj solskin hele sidste uge, så vores undervisning var primært udenfor. En 

dag øvede vi os i at gå i byen, samt at komme godt over vejen. Vi syns vi var så dygtige at vi 

valgte at belønne os selv med en is.  

 

Vi har i disse uger haft fokus på at sidde på vores stole, vi har øvet os i at sidde rigtigt på stolen, 

og i hvad den skal når vi går til pause.  

Det har været rigtig svært for mange at huske stolen, når de løber ud til pause men de er kommet 

rigtig godt efter det.  

I starten af igen var det også lidt vanskeligt for dem at huske at sidde rigtig på måsen, med 

fødderne under bordet, men de er kommet rigtig godt efter det. 

Vi får vores sidde på numsen diplom i næste uge.  

 
 
Simone og Nadia 
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Sølv gruppe 
Sidste brev inden lejr, så derfor disse lejr-orienterede beskeder.  

Børnene glæder sig, de voksne hjælpere har været fantastiske indtil nu. 

HUSK: en god madpakke i pose til mandag.   

HUSK: drikkedunk med navn på. 

 

 
 

Elevernes fredagsbrev er i denne uge lavet af Lou og Sebastian. 

 

  



11 
 

😜Fredagsbrev😜  

Vi har blandt andet snakket om lejr hvor vi jo har fået et kompendie hvor næsten alt 

om lejreren står.  

Sovegrupperne er:  

(1)Ludvig, Karl Johan, Noah og Adam.  

(2)Benjamin, Mads, Asbjørn og Jakob.  

(3)Emma, Mathilde, Wencke, Nila, Silje, Naja og Tante Claus.  

(4)Alberte, Frida, Karla, Isabell og Malou.  

Husk! Cykelhjelm og penalhus og papir hvis I vil tegn. Vi glæder os til lejr✔☀💦  

Historie: vi har læst om Valdemar 1. Den store og Absolon.     

Billedekunst: vi har arbejdet videre med vores impressionistiske billeder. Dansk: vi har 

arbejdet med Kim Fupz Aakeson og lavet et arrangement for blå til vores 

hyggeaftenen på lejreren.  

Engelsk: vi har arbejdet med "The wizard of oz".  

Musik: vi har arbejdet med vores sange til sommerkoncerten.  

Natur og teknik: vi har arbejdet med solcellebiler og vi har også været oppe i fysik og 

arbejdet med vandets former.  

Idræt: vi har arbejdet med atletik og fredag d.20/5 har vi kastet med spyd og d.13/5 

har vi hoppet længdespring.  

FARVEL KH. FRIDA OG KARLA 
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Rød gruppe 
Program og info om lejr: 
 
Årets lejrskole kredser særligt om fagene idræt, matematik og hjemkundskab. Sarah og jeg deltager på turen. 

Vi skal prøve kræfter med sportsgrene som vi ikke så tit har berøring med og som er svære at gennemføre i 

den normale undervisning. Jeg har forsøgt at lave et program for lejr hvor vi kommer omkring de sidste 

huller i fællesmål for idræt og samtidig er nogle aktiviteter alle kan være med.  
 
Rød gruppe skal selv lave mad. Hver gruppe på 4 elever får 1000kr til at købe mad for til 4 morgenmad, 4 

madpakker, 3 aftensmad og snacks til den aktive tur. De har i klassens tid lagt budget og lavet indkøbslister 

som skal få pengene til at række. 

 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Morgen Afg kl 9.00 
Grenå 

station 

Frivilligt morgenløb Frivilligt morgenløb Frivilligt morgenløb Ank. 

14.23 
Grenå 

station Formiddag Svømmehal 
9-10 undervisning i 

livredning v/Jeanette  
10-11 fri leg i Aqua 

Fun  

Plan A pistolskydning* 
 
Plan B rundvisning i 

Aalborg v/Jeanette 

Tennis 9-12 
 
Undervisning med to 

instruktører. 

Eftermiddag Indkøb og 

udpakning 
13-14 
 
Street og hip hop 

Aalborg klatrepark 12-

16 
Fri i Aalborg  

Aften 17-19 madlavning, spisning og oprydning. Fællesspisning buffe  

 

 

 vi har en forespørgsel på pistolskydning, som vi stadig venter bekræftelse på. 



13 
 

 

 

Lommepenge: 
Lommepenge er landet på et max 250kr, som rigeligt kan dække slik, evt. et lille cafebesøg og lidt shopping, 

afhængigt af hvordan det forskellige prioriteres. Man må gerne tage mindre med. Der er lavet en forspørgelse 

om man må købe en særlig fødselsdagsgave udover sit budget, hvis dette er tilfældet, skal jeg have en kuvert 

med navn og de ekstra penge ved afrejse, som eleven får udleveret når vi skal shoppe om torsdagen.  
 
Mobiltelefon:  
Man må gerne have sin mobiltelefon med på lejr. iPad og computer bliver hjemme. Vi har snakket frem og 

tilbage om hvad god brug af mobiltelefoner er på lejr og vi er forholdsvis enige om at vi skal på lejr for at 

være sammen og mobiltelefoner er med for at vi kan ringe til hinanden når vi bevæger os ud sammen eller i 

mindre grupper, til musik på turen (i høretelefoner) og om aftenen udenfor sovesalen, samt til billeder af 

oplevelser på turen. Oplever vi at det har problemer med at styre brugen af de sociale medier og spil på 

turen, forbeholder vi os retten til at samle telefonerne i nå vi er på skolen samlet.  
 
Pakkeliste: 
Kopi af sygesikringsbevis 
Taske/lille kuffert (de selv let kan løfte). 
God rygsæk (til indkøb og skiftetøj) 
Sovepose 
Liggeunderlag eller luftmadras (pas på vægten) 

Stor madpakke i madkasse (lidt slik til turen er ok, ikke et lager til hele lejren😉) 
Drikkedunk 
Håndklæde 
Svømmetøj 
Evt dykkerbriller 
Tøj og sko efter vejret: 

 Sportstøj til 3 dage (kig på programmet hvilket tøj ville passe til de forskellige dage) 
 Sportssko 
 Evt indendørssko (hvis man ikke vil have bare tæer til dans). 
 Tøj til fritid og shoppetur  
 Regntøj og gummistøvler (kun hvis vejrudsigten lover regn) 

Toiletgrej 
Lommepenge max 250kr 
Evt mobiltelefon til billeder og musik 
 
Hvis der opstår spørgsmål eller bekymringer om turen skal i endelig skrive til mig. 

 
Mvh Jeanette 

 

Orange fredagsbrev er vedhæftet 
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NDF elsker Bowie 
 Mandag 

23/5 
Tirsdag 
24/5 

Onsdag 
25/5 

Torsdag 
26/5 

Fredag 
27/5 

Mandag 
30/5 

Tirsdag 
31/5 

8.15-9.45 Rubin JJ & CD 
Grøn HR 
 
 
 
 
Turkis EAA 
 

Projektopstart: 
Værkstedsopl
æg/film 
Rub/Grø  
SB, HR, JJ 
 
Turkis: EAA 

Rub/Grø  
SB, JJ, DA, 
SM 
 
 
 
 
 
Turkis: EAA 

Rub/Grø  
SB, JJ, SM 
 
 
 
 
 
Turkis HR 

Rub/Grø  
HR, SB, SM 
 
 
 
 
 
Turkis JJ 

Rub/Grø  
HR, SB, SM 
 
 
 
 
 
Turkis JJ 

Rub/Grø  
HR, SB, SM 
 
 
 
 
 
Turkis JJ 

10.15-11.45 Rubin JJ & CD 
Grøn HR 
 
 
 
Turkis EAA 
 
 
 

Rub/Grø  
SB, HR, SM 
Film / 
værkstedsvalg 
 
Turkis: EAA 

Rub/Grø  
SB, HR, SM 
 
 
 
 
Turkis: EAA 

Rub/Grø  
SB, JJ, SM 
 
 
 
 
Turkis HR 

Rub/Grø  
HR, SB, DA, 
SM 
 
 
 
 
Turkis JJ 

Rub/Grø  
HR, SB, SM 
 
 
 
 
Turkis EAA 

Rub/Grø  
HR, SB, SM 
 
 
 
 
Turkis JJ 

12.30-13.15 Rubin HR 
Grøn JJ 
 
 
 
Turkis EAA 

Rub/Grø  
SB, HR, CD, 
SM 
Værksted 
 
Turkis: EAA 

Rub/Grø  
SB, HR, SM 
 
 
 
Turkis: EAA 

Rub/Grø  
SM, JJ, CD 
 
 
 
Turkis: HR 

Rub/Grø  
DA, CD 
 
 
 
Turkis JJ 

Rub/Grø  
SB, HR, SM 
 
 
 
Turkis DA 

Rub/Grø  
HR, SB 
 
 
 
Turkis JJ 
 

13.15-14.00 Rubin HR 
Grøn JJ 
 
 
 
Turkis DA 

Rub/Grø  
SB, HR, CD, 
SM 
Værksteder 
 
Turkis: DA 

OB Band 
 

Rub/Grø  
SM, JJ, CD 
 
 
 
Turkis HR 

Rub/Grø  
DA, CD 
 
 
 
Turkis JJ 

Rub/Grø  
HR, SB, SM 
 
 
 
Turkis EAA 

Rub/Grø  
HR, SB 
 
 
 
Turkis JJ 

14.10-14.55 
 

 
 
 
 
 

 OB Band    
Turkis EAA 

 
Turkis JJ 

 
 
 

Mål 

• At børnene når frem til en egenforståelse af kunstneren David Bowies indflydelse på 

populærkulturens udvikling. 

 

Delmål 

• At børnene gennem projektarbejdet lærer at udtrykke sig gennem andre og flere medier 

udover de elektroniske. 

• At børnene ved hjælp af disse lærer at bruge forskellige udtryksformer for at give 

beskueren en helhedsoplevelse og -forståelse af kunstneren David Bowie. 
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Projektbeskrivelse: 

Ud fra prioriteringsprincippet vælger børnene sig ind på et af følgende værksteder:  

 

• Kunst 
• Skrive 
• Musik 

 
Logbog: 

I stedet for den skriftlige logbog skal der dagligt uploades en video (vlog) som logbog på 

skolens skoletube-kanal. Videoen skal tydeliggøre arbejdsprocessen. Til dette bruges 

MovieCut (skoletube). Der vælges dagligt en eller to nye vloggere på hvert værksted, der i 

sidste time tager en rundtur på værkstedet og ved interview mm får viderebragt de enkelte 

gruppers processer.  
 

Præsentation/fremlæggelser: 

Tirsdag 24. maj afholdes der oplæg og præsentation af indholdet og arbejdsformerne i 

værkstederne, hvorefter alle vælger sig ind på et af disse. Herefter fortsætter arbejdet frem 

til tirsdag 31. maj, hvor der spilles musik og udstilles for resten af skolen. 
 

Værkstedernes produktioner udstilles til sommerfesten 18. juni. 

 

Kære Rubin og forældre 
 
Vi i Rubin har snakket om, at vi gerne vil lave nogen flere ting sammen som klasse, og vi er 
kommet med nogen forslag: 
 

Strandfest .(fælles om mad o.v.s) 

Film aften. 

Bål/grill aften. 

Overnatning i telt/shelter. (kan slås sammen med bål aften) 

Svømmehal. 

Overnatning på skolen. 

Kanotur til himmelbjerget fra Silkeborg. 
Gokart i Aarhus. 
Djurssommerland. 

Og København tur. 

 

Vi håber, I kære forældre kan hjælpe os med at få bare nogle ført ud i livet. 

 

I næste uge er der projekt. Det starter tirsdag - der er skema og beskrivelse af det her i 

fredagsbrevet og på FB-gruppen. 
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På mandag skal vi ud til søen med Josefine, husk derfor gummistøvler og madpakke 

 

Kærlig hilsen Nete, På vegne af Rubin 

 

P.s. Jeg påtager mig intet ansvar for hvad der står her, det var Helena der sagde jeg skulle skrive 

det. 
 
 
PS fra Helena: 

Mht. drengeturen med Robert har vi i lærergruppen på grund af tidspres besluttet at lægge den på 

den anden side af sommerferien, så den kan give en god opstart. Vi melder datoer ud efter ferien. 

 

Det er dejligt at høre, at der læses hjemme hver dag. Jeg har lovet børnene at understrege, at hvis 

de har læst her i skolen om dagen, så kan læsetiden trækkes fra hjemme. Vi anbefaler 20-30 

minutter dagligt. Det er jo selvfølgelig op til jer at vurdere, om de skal boostes yderligere og have 

ekstra læsning ;) 

 

 

Kære forældre i Grøn 
 

Igen igen går tiden bare hurtigt, og vi er snart færdige med skoleåret 15/16. 

 

Vi har i den seneste tid fordybet os i “Romantikken” (1800-1850) både som litterær og 

samfundsmæssig periode, men også som kunstnerisk retning: Guldalderen. Vi har arbejdet intensivt 

med romantikkens begreber, analyseret “Der er et yndigt land” af Adam Oehlenschläger, H.C.    

Andersens eventyr “Klokken”, og ikke mindst har Grøn, sammen med Josefine, arbejdet med 

billedanalyse af en bred vifte af malerier fra denne periode. Grøn udviser en faglig bred forståelse 

af denne litteraturhistoriske periode, hvilket eleverne også viste i deres analysefremlæggelser i tirs-

dags - super flot! 
 

På tirsdag starter årets sidste projekt: “NDF elsker Bowie”. Skema og beskrivelse af projektet følger 

med i fredagsbrevet.  
 

Efter projektets afslutning fortsætter vi med at arbejde med romantikken og romantismen. Derudover 

vil jeg gennemgå en læseprøve med klassen i uge 23 eller 24, som svarer til prøven i 9. klasse.  

 
Uge 25 

Vi skal på musik- og teaterfestival, som i år afholdes på Gudenåskolen i Ry. Tilmeldingen til 

workshops er ikke åben endnu, men bliver det snarest. Når det sker, vil eleverne selvfølgelig blive 

informeret.  
 

Sidst men ikke mindst så har vi, Dorte og jeg, nu bestilt rejsen i 9. klasse. Vi har ikke afsløret 

destinationen endnu, da vi har gang i en gættekonkurrence på Grøns facebookside. Vi afslører det 
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til gengæld i løbet af næste uge. Vi udrejser lørdag d. 17. september og rejser hjem igen lørdag d. 

24. september. Dorte og jeg glæder os! :) 

 
De bedste hilsner, 
Stefan 
 
Plan indtil sommerferien: 

Kære Turkis! 
 

Uha hvor går det altså stærkt nu! I har netop afleveret dansksynopserne, og er allerede i fuld gang 

med engelsksynopserne, som jo skal afleveres d.d. 

I næste uge er der jo fag uge, og for jeres vedkommende betyder det tre "Eskilddage", en 

sprogdag med Helena, og sidste dag med mig. I har alle fået skema tilsendt. Det er også fredag i 

næste uge, at jeg har inviteret jer på morgenmad hjemme hos mig selv på Liljebakken 2. Jeg ved, 

at I skal videre til afslutning i parken, og derfor vil jeg minde jer om, at selv om I er hos mig, og ikke 

på skolen, er det stadigvæk strengt forbudt at indtage alkohol. (Det er stadig skoletid!)  

 

I uge 25 skal vi på musik- og teaterfestival. Vi har stadig ikke modtaget endelige rejseoplysninger 

fra "skolerejser", men det er jo den 20. til 22. juni i Ry på Gudenåskolen. I må gerne begynde at 

tænke på sove-telt-situationen. 
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God weekend 
Jose 

 


