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Fredagsbrevet uge 34 
Nyt fra kontoret. 
 

I sidste uge sluttede vi årets Fælleslejr af med et forrygende sambaoptog til Torvet.  

Årets Fælleslejr var endnu engang en stor succes og de nye tiltag med mindre fokus på konkurrence-

elementet og med mere tid til fordybelse i workshops havde en rigtig god effekt. Der har i år været god tid 

til at være sammen i familiegrupperne og det har vi alle kunne mærke gav en endnu bedre stemning på 

lejren end tidligere. Heldigvis bliver vi aldrig færdig med at udvikle, nytænke og optimere hverken på 

fælleslejren – eller på skolens andre traditioner. 

 Vi oplever allerede meget positiv effekt af den mobilfrie skoledag. Der er mere fokus og opmærksomhed i 

timerne og dermed et langt bedre læringsmiljø end tidligere. Nogle børn har svært ved, at få afleveret 

mobilerne, men de skal nok lige vænne sig til den nye hverdag. I må gerne derhjemme løbende tale med 

jeres børn om hvorfor det er en rigtig god ide, at undvære mobilerne når man skal lære og når man skal 

være sammen med kammeraterne i skolen. 

De færreste er på nuværende tidspunkt blevet rigtig gode venner med Viggo -og Viggo driller os bestemt 

også en del. Men heldigvis er det mindre bump på vejen – helt overordnet så virker Viggo og det er blevet 

så utrolig meget nemmere, at kommunikere med alle. Vi bliver helt sikkert rigtig gode til Viggo hen ad 

vejen. Men der er mange spørgsmål og derfor arbejder vi på, at afvikle små Viggo-kurser for forældrene. 

Mere om det senere. 

Kære forældre…..efter sommervedligehold har lærerne i flere grupperum desværre oplevet, at der har 

været låst op til lærerskabet i klasserne og ledninger er byttet rundt og opsætningen på vores Apple tv 

system er blevet ændret/pillet ved. I to skabe mangler fjernbetjeningerne til Apple tv – og det virker 

desværre ikke uden fjernbetjening. Problemet er af lærerne også kendt efter forældrerengøring. Derfor vil 

jeg lige præcisere, at der IKKE er adgang til lærernes aflåste skabe i grupperummene. Man må ikke lige 

åbne skabet og flytte lidt på kabler for fx at sætte en film på til børnene eller, at høre musik eller andet. Det 

er vigtigt udstyr som er nødvendigt for, at undervisningen af børnene kan gennemføres og der kan ligeledes 

være papirer i skabet som er lærernes private arbejdsdokumenter. Jeg håber I vil hjælpes ad med at huske 

på, at lærernes skabe er lærernes. 

På forhånd tak. 

Rigtig god weekend 

Dorte 

 

 

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  
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Rengøring kan gå i gang fredag klokken 16. 
HUSK at tage rengøringsnøgle med!  
Rengøring i kommende weekender:  
Uge 34: Sølv og Rubin 4 

Uge 35: Gul og Grøn 1 

Uge 36: Hvid og Grøn 2 

Uge 37: Rød og Grøn 3  

Arrangementer  
Uge 34 Onsdag: udendørsmøde  

Uge 35 Fredag kl. 16 – lørdag kl. 13: bestyrelsesweekend  
Lørdag: udendørsdag fra 9-13 

 

Uge 36 Onsdag: årsplanfremlæggelse MT  

Uge 37 Torsdag: årsplanfremlæggelse OB  

Uge 38 Orange tager på lejr 
Onsdag: udendørsmøde 

 

 

Nyt fra bestyrelsen 
Mandag d. 22.8. har bestyrelsen afholdt sit første møde i skoleåret 16/17. På dette møde 

kunne vi sige velkommen til Max Melin (far til Mathilde i rød og Malou i hvid). Max, der var 

1. suppleant, træder ind i bestyrelsen i stedet for Frank Larsen, der grundet ændret 

arbejdssituation ikke længere har tiden til at indgå i bestyrelsesarbejdet. En stor tak til 

Frank for hans indsats i bestyrelsen gennem alle de år, han har været med!! 

Skolen er kommet godt i gang med det nye skoleår. Den første tid har stået i fælleslejrens 

tegn. Personalet fortæller, at fælleslejren er i gang med at blive evalueret sammen med 

børnene, men personalet har oplevet det som en rigtig god fælleslejr. Der har været en 

god energi og alle har været søde ved hinanden. Personalet har haft mere tid til at snakke 

med børnene, bl.a. fordi der i år har været workshops. Der har generelt været mere ro og 

børnene har hygget først og fremmest i, men også på tværs af familiegrupperne. Fokus 

har været på det at være sammen, at opleve sammen, at skabe sammen og få en gruppe 

til at fungere fremfor ”hvem har nu fået hvilke point for hvad”.  

Personalet sætter stor pris på forældreopbakningen i forbindelse med lejren, - det er en 

kæmpe hjælp!! Tak til alle Jer! Fra bestyrelsen skal lyde en kæmpe tak til arbejdsgruppen 

omkring fælleslejren, hele personalestaben og grøn gruppe for Jeres kæmpe indsats i fht 

at planlægge og afvikle fælleslejren! I har alle gjort det fantastisk! En fornøjelse at 

overvære Jeres optog og afslutning fredag den 19.8. I sprudlede af glæde, energi, 

nærvær, musikalitet, kreativitet og et fantastisk sammenhold. Herligt er det også, at 

fælleslejren har medført, at vi kan se ny udsmykning blomstre op på skolen. Det er så flot 

og vidner om en skole, der lever. 
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Skoleåret 16/17 er første år med 4 klasser i OB. Det er gået over al forventning og lærerne 

forventer ikke, at det bliver et problem. Det har heller ikke været et problem at indføre 

skolens nye mobilpolitik. Efter lidt afklarende spørgsmål har eleverne taget de nye regler til 

sig. Der skal skabes en ny kultur i fht samvær i pauser. 

I starten af september (2.-3. sept.) afholder bestyrelsen bestyrelses-seminar. Temaerne 

for dette års seminar er: 

1) tilvalgs- og værkstedsfag. Her vil vi have en debat om tankerne i fht denne 

undervisning. Er det de rigtige fag, vi udbyder? Kunne/skulle andre fag/emner komme i 

spil? Er der den rette progression? Vi er en musisk-kreativ skole. Hvordan? Lærerne 

snakker også om dette allerede nu og fremefter i skoleåret. Det er hensigten, at evt. nye 

tiltag kan træde i kraft i det kommende skoleår 17/18. 

2) det gode bestyrelsesmøde. Vi ønsker i bestyrelsen at optimere vores bestyrelsesmøder 

og det arbejde vi yder. Vi vil på seminaret drøfte hvordan dette kan gøres. Det kunne være 

temaer som f.eks. ændret mødestruktur, opkvalificering af debatter, øget fokus, hvilke 

emner skal vi forholde os til? Denne snak vil også hjælpe til en hurtig indføring i 

bestyrelsesarbejdet for de 3 nye medlemmer. 

 

Bestyrelsens mødedatoer i dette skoleår er følgende: 

Tirsdag, den 4. oktober 2016 ordinært bestyrelsesmøde 

Tirsdag, den 26. oktober 2016 personale/bestyrelsesaften 

Onsdag, den 1. februar 2017 ordinært bestyrelsesmøde 

Mandag, den 6. marts 2017 revisorgennemgang  

Tirsdag, den 21. marts 2017 forberedelsesmøde til generalforsamling 

Torsdag, den 6. april 2017 generalforsamling 

Tirsdag, den 9. maj 2017 ordinært bestyrelsesmøde og konstituering 

Tirsdag, den 6. juni 2017 ordinært bestyrelsesmøde  

 

På vegne af bestyrelsen 

Berit Henriksen og Rie Kurdahl 

 

 

Referat udendørsudvalgsmøde – onsdag, den 24/8-2016 
Til stede: Per - Pedel, Carina – ledelse og referent, Rene – grå, Lene – gul, Jens – hvid og bestyrelse, Lise – 

orange, Steen – rød, Lars – sølv, Martin – brun, Bent – rubin, Morten – Grøn.  

Mangler: Bronze, blå – afbud Michael.  

1. Præsentation af medlemmerne i udvalget.  
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2. Udvalgets kommissorium gennemgået med følgende kommentarer.  

a. Udleveret mødeplan for møder i indeværende skoleår. Mødedatoer er lagt i Viggo, det 

samme er udendørsdagene.  

b. Tilmelding til udendørsdag foregår i Viggo. Alle forældre skal tilkendegive hvilken dato de 

ønsker at deltage.  

3. Byggebyen 

a. Afventer efteråret inden der planeres og sås græs.  

b. Møde vedr. byggeby – CD indkalder i fremtid. Klokken 16 en dato … Mødeindkald via Viggo.  

i. Michael, Jens, Per, Carina, Lars, Morten deltager i udvalget.  

4. Planlægning af første udendørsarbejdsdag – lørdag, den 3. september 2016 

a. JR-projekt sammen med Blå afventer konkrete tegninger – CD følger op.  

b. Udhæng på nye tag i byggebyen, trapezplader - Rene.  

c. Oprydning overalt 

d. Maling af gavle og udhæng 

e. Ekstra buk bag værkstedet med trapezplader. 

f. Gynger og fuglerede skal tjekkes. 

g. Trapper – trætrapper rundt på skolen 

h. Fjerne roser og træer i byggebyen - Lise 

i. Fjerne hegn og der skal laves nye låger med hjul på. 

j. Trimme skrænter 

k. Skære træer og buske i labyrinten –  

l. Åbne adgangsvejen til den store bålhytte  

m. Fjerne brombær på matriklen  

n. Borde/bænkesæt skal renses 

o. Tagrender skal renses - Bent. 

 

HUSK at medbringe ekstra værktøj, hvis du påtænker at melde 

dig under kratluskerfanen. Det kunne være ørnenæb, buskrydder, 

grensaks, høgenæb, motoriseret/benzindrevet hækkeklipper 

o.lign.  

 

5. På en tur rundt på matriklen fandt udvalget følgende opmærksomheder 

a. Trappen fra P-pladsen til Lergravsvej skal repareres med større planker.  

b. Facaderne på OB og Rabalderstræde skal males og ikke plettes… 

c. Bålhytten ved labyrinten blev diskuteret i forhold til hvordan der kan skabes mere lys. 

Forslag om at fjerne nogle brædder og sætte en særlig plexiglas (LEXAL) plade på. PM tager 

mål og Bent undersøger pris og giver videre til PM/ledelsen. 

d. Der mangler brædder på rutchebanen, den skal lukkes ordentligt af.  

e. Plankeværket til Lergravsvej – en af overliggerne er rådnet og skal skiftes.  

f. Udhæng ved cykelskur – der er et løst bræt.  

6. Forslag fra udvalget om organisering af årets arbejder 

a. første udendørsdag efterår – beskæring og maling 

b. anden udendørsdag efterår - byggeprojekter 

c. tredje udendørsdag forår – byggeprojekter og generel oprydning efter vinteren.  



5 
 

d. fjerde udendørsdag sommer - beskæring og maling 

 

Fem årsplanen: 
 

Fysiklokale: 

 Ny skabe med glaslåger.    Afventer. 

 Ny dør til udendørsområdet op mod Randersvej.   Er planlagt. 

 

Smedegården: 

 Trappe ned til Smedegården og fliser derhen.  Forår - sommer 2016 

 Små terrasser / højbede ved siden af trappen. Erstattet foreløbig af plantekasser foran MT2. 

Etableret på sidste udendørsdag.    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 

 Fire kvadratiske områder med fliser i smedegården  Er udført. 

 Smedegården ”jævnes” og der køres evt. mere rald på. Er udført. 

 Etablering af amfiscene ved skrænten mod Randersvej. 2016 - 2017  

 Tavle ved amfi-scene.   2016 - 2017 

 

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   Forår – 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… 
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Tilmelding til udendørsdag sker via Viggo.  

 

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. 3/9-2016 kl. 9:00 – 13:00 

Der vil som sædvanlig være morgenmad. 

 

Udendørsudvalget mødes kl. 8:30   

 

Fritteren 
Slabadubadelle nu vil vi fortælle...  

Hermed det første Fredagsbrev fra fritteren efter sommerferien.  

Siden sidst er der sagt goddag til 2 nye voksne - Jesper og Sarah, som mange af jer allerede har mødt.  

Vi er tilbage til normalen efter en formidabel festlig fælleslejr og vi har nydt det gode vejr og har gang i 

bygge/hygge byen og på legepladsen.  

Vi har lidt praktisk information til jer forældre; Tiden nærmer sig hvor glemmekassen bliver tømt - så vi 

opfordre til at I tager et kig deri for at se om der er noget i genkender.  

Derudover oplever vi at børnene ofte er sultne sidst på eftermiddagen og mangler lidt mad i madkassen. Vi 

opfordre derfor til at give dem lidt ekstra med da frittermaden skal ses som en snack og ikke et decideret 

måltid.  

Slutteligt efterspørger vi noget pigelegetøj - så hvis nogle af Jer har noget derhjemme i vil af med er vi de 

glade modtagere. :-)  

Vi ønsker Jer en dejlig solskinsfredag og en god weekend - over and out. 

Grå gruppe  
 

Skoleåret blev skudt i gang med en Fælleslejr. Fælleslejr kan noget helt særligt - nemlig at skabe og 

styrke bånd mellem elever på alle klassetrin. Det var fantastisk at observere, hvordan jeres børn 

fandt støtte og styrke - ved kendte voksenansigter og omsorgsfulde storevenner - til at være med på 

Fælleslejr.  

 

Efter Fælleslejren kommer de "normale" skoledage med klasseundervisning - heldigvis kom solen 

og varmen også, så det har vi udnyttet med en turdag. Torsdag gik vi på tur gennem Anlægget, 
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testede Barfodsstien, kastede pinde i åen, spiste madpakker på græsset ved Vestre skoles 

idrætsplads og legede på legepladsen i Anlægget. Næste gang vi går på tur, går vi lidt længere - så 

hjælp jeres børn med at få noget ordentlig fodtøj på og en lille rygsæk med til madpakken. Jeg 

skriver på Viggo hvilken dag vi går.  

 

Tre af ugens dage er vi starter med læsbånd - jeg læser op fra "Snøvsen" i ca. 15 min., hvorefter 

børnene tegner en tegning, der viser noget af det de kan huske fra oplæsningen.  

Vi har taget hul på matematikbogen, talt om forskellen på bogstaver og tal samt hvorfor det er smart 

at kunne tallene... fortsæt gerne snakken derhjemme.  

 

I næste uge tager vi hul på "på vej til den første læsning"   

Onsdag sagde vi goddag til en ny pige i klassen - hun hedder Alba.  

På mandag kommer Alma og siger farvel til klassen  

Med disse ord ønskes i alle en dejlig og solrig weekend  

 

Kærlig hilsen Anette  

 
 

Kære Bronze  
Vi har haft en dejlig uge med almindelig skole. Bronze er en dejlig gruppe med masser af energi og 

nysgerrige børn, som gerne vil lære nye ting. De virker til at have det godt sammen og leger godt i 

frikvartererne.  

I dansk har jeg læst Fuglepigen Vega op, som handler om en pige der har lånt en fugledragt som gør at hun 

kan flyve. Hun flyver ud i verden for at finde skoleinspektørens søn Ramih. Børnene har været optaget af 

historien og været rigtig gode til at lytte.  

Vi er også gået i gang med bogstavbogen og skrivemappen, hvor vi har arbejdet med bogstavet S. Børnene 

har lært en ny dansk leg, "Alfabetløb, en lille stafet med alfabetet. De er sammen med deres bordgrupper 

og vi kommer til, at bygge videre på den i næste uge.  

På mandag skal vi i gang med at tegne og skrive weekend avis. Siderne kommer til at hænge inde i klassen 

på opslagstavlen, så kig gerne lige ind. På tirsdag starter vi op med legemakkere, som børnene kender fra 

sidste år. Børnene skal lige vænne sig til at have en time ekstra onsdag og torsdag, men det skal nok 

komme.  

Mvh Lise Lotte. 

Fredagsbrevet for Brun udgår 

Sølv gruppe 
Så er vi tilbage på pinden 
Og sikke en start, vi har fået. 
 
Først vil jeg endnu engang sige tak for lån af børn til lejren. De har været fantastiske allesammen. Det er 
som om, de er blevet mere end et år ældre siden sidste år. De har taget større del i al arbejdet, de har udvist 
større ansvar, de har opført sig som glade, friske børn, der faktisk rigtig godt kan lide skolen, lejr og 
hinanden. Mængden af konflikter har været ekstrem lille. Det der med at sove i telt er noget, vi skal øve os 
på, men sådan er det altid med 3. klasse; lidt for meget snak og fis, lidt for meget "glemme", hvor tynd en 
teltdug er, når man snakker. 
Tak til jer forældre for med gode nysgerrige spørgsmål at bakke op om teltopslåning, pakke jeres børn og 
deres sager fuldstændig til topkarakter, smile og forstå. 
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Vi er i fuld gang med ugeskema, og det er helt tydeligt, at de har savnet det, og at de kan huske, hvordan 
man gør. De har accepteret med smil, at der er langt flere læse- og skriveopgaver end sidste år, og de har 
kastet sig over dem med nysgerrighed.  
 
Fra uge 36 vil der også komme aktive fordybelses- og quiz-opgaver på skemaet.  
 
Men som I kan se allerede med dette fredagsbrev, så er det at skrive fredagsbrev blevet en fast del af 
skemaet. Det første brev er allerede skrevet, og det er blevet gjort omhyggeligt og med flot skrift af Carl-Emil 
og Astrid H. 
 
Onsdag fangede jeg lyden af en engelsklærer, der roste deres interesse og engagement i faget. Måske har 
Taco Song givet pote. I hvert fald er de rigtig godt med i deres nye sprogfag. 
 
I går torsdag startede vi historie op som selvstændigt fag. Vores udgangspunkt hele året er vikingerne, og vi 
har allerede set en masse spændende klip og snakket om, hvad vi ved. I løbet af året vil vi komme godt 
rundt om vikingerne, tiden før og tiden efter. Og mon ikke vores lejr i uge 20 kommer til at lugte lidt af 
vikinger (altså på den gode måde, ikke gammel sur mjød og krigersved). 
 
God weekend. 
Gitte. 
 

Fredagsbrevet for Gul og Hvid udgår i denne uge 

Kære alle i Blå. 
 

Først og fremmest tusind tak for en helt fantastisk fælleslejr. 

 

Hvor var det en skøn oplevelse. Lejren var, som jeg oplevede den, fyldt med aktiviteter der virkelig 

havde fokus på fællesskabet. Konkurrencen var i år nedtonet en anelse, og det gjorde at der var 

mere plads til flere snakke, flere grin, mere sammenhold og ja, for Blå’s vedkommende skulle 

opgaven som storeven stå sin første ‘lille prøve’. 

I skulle sørge for at have et øje på de grå børn under fællessamlinger, til måltider og til optog. Det 

var ind i mellem lidt svært at vide, hvad man skulle gøre. Men sådan er det jo. Man skal øve sig, 

også i at være storeven. 

Overnatningen gik som smurt. Sidste år var det ikke helt nemt. Men i år sov alle, uden problemer, 

på lejren. Så dejligt!  

Børnene har nu lavet evalueringer, som jeg glæder mig til at læse. For det er så vigtigt, at få 
tilbagemeldinger på, hvordan de oplever lejren. 

 

Nu er det så hverdag igen.  

Jeg fornemmer dog, at Blå har glædet sig lidt til en hverdag med hinanden igen. De hygger sig 

meget og snakker (meget) -både i fritkvarter og timer.  

De har fået nye fag. Tysk, fysik/kemi, madlavning og sy. Men nye forandringer tager Blå gruppe 

altid flot. 

 

Men hverdagen er ikke helt nem for alle, må jeg sige ;-) 

For allerede nu får jeg flere forklaringer om, at man ikke kan nå at lave sine lektierne. Simpelthen 

fordi man har så meget andet, man skal -i sin fritid. Til det bliver jeg en lille smule stram i 

betrækket. Jeg vil ikke høre på forklaringer på, hvorfor man ikke kan nå at lave sine lektier. Bum. 

Hvis man allerede klager nu, ja, så bliver det vist et meget langt skoleår. For der bliver gradvist 

mere for Blå at lave hjemme. Ikke alle klager dog!  

 

Jeg vil lige minde om,  at vi har forældremøde/årsplanfremlægning onsdag den 7. september. 

Tidspunktet er endnu ikke på plads, men så snart jeg kender det, får I det at vide. På Viggo. 
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Rigtig god weekend alle sammen. 

 

Kh. Louise. 

  

 

Fredagsbrev Rød 
Vi er nu tilbage til skemaet igen efter Fælleslejr. Vi har alle sammen haft en super fed Fælleslejr.  

Dansk: I dansk med Sarah skal vi skal deltage i en konkurrence, hvor vi skal skrive Danmarks bedste novelle, 

som skal afleveres fredag d. 2. september. Vores aldersgruppe er mellem 13-15 år. I novellen skal der indgå 

fantasytræk. Sarah læste noveller højt som inspiration, og fortalte lidt om vores forløb igennem ugerne.  Vi 

begyndte også at indrette vores nye klasselokale. Flertallet stemte for musik- så temaet er musik.  

Engelsk: vi har engelsk med Helena. Helena fortalte om hvilket forløb vi skulle igennem resten af året.  

Musik:  Stefan fortalte hvad vi kunne vælge os på, og lidt om lille-skolernes festival.  

Matematik: i matematik har vi Gitte, her arbejdede vi med Matematikfessor.  

Tysk: vi har fået tysk som et nyt fag i år. Helena snakkede om, hvad vi skal lave igennem det næste stykke 

tid.   

Skrevet af Sif og Jonathan 

 

Kære Orange! 
 

Det har været en ualmindelig skøn fornøjelse, at have startet med Orange gruppe! Jeg føler mig 

godt taget imod, af både gruppen, men også forældre. Vi kan også allerede se nu, at både Orange 

(og Rød) nok skal falde godt og hurtigt til i overbygningen. Jeg glæder mig til både kommende 

studieture og i det hele taget, de næste tre år! 

 

Vi har haft en super dejlig fælleslejr… det kan jeg høre fra både børn, kollegaer og forældre. Selv 

har jeg køkkentjansen, når vi har sådanne projekter som fælleslejr, og derfor har jeg ikke været så 

meget sammen med Orange som kunne være ønsket. Det må jeg få rådet bod på den kommende 

tid.  
 

Vi er startet så småt med at arbejde lidt omkring Holland. Gruppen er delt ind i mindre grupper der 

har hvert sit område. Grupperne skal fremlægge for hinanden i Holland, men de skal også 

producere en folder, der skal dække det område de arbejde med. 

I dag, fredag, har vi også vores første diktat. Hensigten er, at vi har diktatforberedelse/ grammatik 

og torsdagen og så har vi selv diktaten om fredagen... i hver uge! I første omgang får de alle den 

samme diktat, men måske laver jeg noget differentiering senere. 

 
God weekend til jer alle! 
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Kh Jose 
 
 

Kære Rubin og forældre. 
 

Efter en fantastisk opstart med en helt forrygende fælleslejr, er vi alle nu i gang med gedigen 

undervisning og masser af arbejde. I dansk har vi i denne uge kastet os ud i diktat, hvor der for 

første gang gives karakter ud fra et pointscore. Det er kommet bag på nogle, men for langt de 

fleste er det gået godt og de tager godt imod det. På nær dem, der altså ligger på gulvet og jamrer 

over det komma, der blev sat forkert og dermed udløste en fejl….. Men alt i alt har vi haft en god 

dag og smilet og grint af det. Det er en rettesnor, de først og fremmest skal bruge til dem selv. 

Nogle er kun 1 eller to point fra at gå en hel karakter op, det skal altså medregnes. 

 

På mandag kl 10.15 starter vi den første projektperiode med Grøn op under overskriften 

‘Kulturmødet’ med Stefan og mig som tovholdere. Vi har på forhånd sammensat grupperne på 

tværs af Rubin og Grøn, de får dem at vide efter intro mandag formiddag. Skemaet for 

projektperioden ligger på Viggo under Rubins projektmappe. Der er muligvis byttet lidt rundt på 

enkelte timer, og de timer, der mangler indenfor fx tysk og idræt, får de igen i de kommende uger. 

 

Mandag morgen udleveres læsebogen ‘Med ilden i ryggen’ til dansk, selvom der står tysk på 

skemaet, og samtidigt skriver jeg en læseplan ud, som de skal følge hjemme. Bogen skulle gerne 

være læst på senest 14 dage. Den daglige læsning er jo også vigtig her i 8. (min. 20 min./dagligt), 

men romanlæsningen må gerne erstatte denne. 

 

Jeg har også oprettet en mappe med Berlin-detaljer. Indtil videre er der kun et foto af tavlen om de 

oplæg, børnene selv skal holde på turen. Så I kan jo tjekke det ud og snakke om det hjemme også. 

Husk, at I alle er koldkrigsbørn, hvis I ikke er klar over det - og den snak er som regel værre end en  

tur ud i den mørke skov på Fælleslejrens natteløb… 

 

Der ligger også en oversigt over de vigtigste datoer i Rubins filmappe. Tjek den ud - vi får nemlig 

også Louise Wille på besøg midt i september, hvor hun indleder de lovpligtige 

funktionsundersøgelser - dét er nok ret så relevant i disse tider med frontallapsvigt, og hvad ved 

jeg! I modtager snarligt et infobrev herom på Viggo. Fik jeg sagt, at hun forresten er 

sundhedsplejerske? 
 

Til sidst vil jeg minde jer alle om, at I gerne selv må melde fravær på jeres børn på Viggo. I 

behøver altså ikke længere skrive sms til mig om morgenen eller ringe til Fritteren. 

 
God weekend i varmen! 

Kh, Helena (mød mig på Viggo… Eller - altså, ‘hos’ Viggo’?) 
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PS: Lektier finder I nu på Viggo, hvor hvert barn i sin app kan se, hvilke lektier, der er givet for. 

Dødsmart, hæ hæ! 

 

Kære forældre i Grøn  

 
Tak for lån af lån er jeres børn under fælleslejren. De har simpelthen været så super gode, 

inspirerende, dygtige og omsorgsfulde under hele lejren, og hvor er det fedt at se, at det får 

ting til at ske! Det smitter hele vejen fra Grå til lærerne.  

 

Vi er i denne uge startet på det normale skema. I dansk har vi læst og arbejdet med essayet 

“Hvis der var krig i Norden” af Jane Teller, og vi har arbejdet med essay som skriftlig genre. 

De har fået årets første stil for. De skal skrive et essay, som de skal aflevere elektronisk til 

min mail senest torsdag d. 15. september. På viggo er der en vejledning til at skrive essays 

og to eleveksempler, der fint viser, hvordan man kan bygge et essay op.  

 

I næste uge starter vi det første OB-projekt op. Projekterne i år vil løbe over to uger, men 

kun de lektioner, der er markeret med blå, er projekttimer. Matematik, sprogfag, idræt, OB-

band og OB-værksted indgår ikke i projekterne. Vi opretter en projektmappe på viggo, hvor 

al relevant information, tekster, køreplan mm. vil blive uploadet. 

 

På torsdag d. 1/9 skal Grøn møde på Åboulevarden 62 (Grenaa Ungdomsklub) til 

forebyggelsesdag. De skal møde i klubben kl. 8.15 og har fri 14.45. Programmet ligger jeg 

ind på viggo under fildelingsmappen “Årsplaner og div. skemaer”. 

 

Sidst vil jeg blot minde jer om kommende vigtige datoer: 

 

1/9 - forebyggelsesdag i UngNorddjurs 8.15 - 14.45 

15/9 - årsplansfremlæggelse i OB kl. 17-19 

17/9 - 24/9 - Athen 

 

Hav en rigtig god weekend! 

 

De bedste hilsner 

- Stefan  
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Skema for Grøn for projekt 1: Kulturmødet 
Uge 35+36 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.15 – 9.45 Matematik CD Tysk HR Projekt JJ Idræt EAA/CD Projekt SB 

Frugtfrikvarter      

10.15 – 11.45 Projekt 
SB/HR 

Projekt 
SB/HR/CD 

Projekt/musik 
SB/SM 

Projekt HR/JJ Projekt 
SB/EAA 

Spisepause      

12.30 – 13.15 Projekt 
HR/DA 

Projekt 
SB/HR/EAA 

Projekt 
HR/EAA 

Projekt SB/HR Projekt 
SB/EAA 

13.15 – 14.00 Projekt 
HR/DA 

Projekt 
SB/HR/EAA 

Projekt DA/CD  OB-værksted 

Eftermiddagsmad      

14.10 – 14.55 Matematik CD Tysk HR Projekt DA/CD  OB-værksted 

 

 
Grøn læser 3 matematiktimer og tysk som normalt. Derudover læses værksted og ob-band som 

normalt. Engelsk byttes ugen efter med tysk, således I ikke får færre timer på årsbasis. 

 

Rubin læser alle engelsktimer, idræt, værkstedstimer og ob-band som normalt. Derudover læses 2 

lektioner tysk og en lektion fysik. 
 


