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Fredagsbrevet uge 36 
Nyt fra kontoret. 
 
Hverdagen efter skolestart og Fælleslejr er vendt tilbage og i OB afsluttes årets første projekt mellem Rubin 

og Grøn i dag. Overskriften er 'Kulturmøder' og tager sit udspring i at alle grupper i OB i de kommende uger 

er på vej ud i verden på gruppelejre. Rejserne handler netop om kulturmødet mellem vores store børn og 

verden omkring os. Årets rejser går i år til Athen, Berlin og Holland. Alle OB børn og deres voksne ønskes 

rigtig god rejse - vi glæder os til I kommer hjem igen, så vi kan høre om jeres oplevelser. 

Viggo er i stadig fremgang og flere og flere funktioner tages i brug. Heldigvis får vi også langsomt - men 

sikkert - luget ud i nogle af børnesygdommene og vi bliver alle gradvist mere fortrolige med funktionerne i 

Viggo. Vi er alle i en kontinuerlig læringsproces i den kommende tid - og husk at vi meget gerne vil høre om 

de eventuelle fejl I måtte støde på, så kan vi nemlig få dem rettet. I forbindelse med Åben Skole d. 3. 

november vil der være kursus for forældre i brugen af Viggo. 

I denne og kommende uge vil I alle blive præsenteret for årets årsplaner for alle grupper og fag. Vi håber I 

vil møde talstærkt op til de kommende årsplanfremlæggelser. 

Ligeledes håber vi, at alle forældre i Fritteren vil sætte et stort kryds i kalenderen d. 6. oktober kl. 17.00 - 

for der afholdes forældremøde i Fritteren. Fritteren udsender snarligt en dagsorden og en 

tilmeldingsformular på Viggo - for vi vil meget gerne vide hvor mange der dukker op. 

 

Rigtig god weekend til jer alle 

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  

 

Rengøring kan gå i gang fredag klokken 16. 
HUSK at tage rengøringsnøgle med!  
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Rengøring i kommende weekender:  
Uge 36: Hvid og Grøn 2 

- Byggebyen er udlejet lørdag fra 10-15 til Carina til børnefødselsdag  

Uge 37: Rød og Grøn 3  

Uge 38: Orange og Grøn 4 

Uge 39: Grå og Rubin 1  

- Skolen er lejet ud til Lotte Nielsen (forælder i Hvid) 

Arrangementer  
Uge 36 Onsdag: årsplanfremlæggelse MT  

Uge 37 Torsdag: årsplanfremlæggelse OB  

Uge 38 Orange tager på lejr 
Onsdag: udendørsmøde 

 

 

Fritteren 
Endnu 14 dage er gået - solen skinner stadig og vi nyder det. :-) 
 
Vi har bygge/hygge byen åben, hvor der bliver snittet i træ og hygget. Frittermaden har vi flere dage spist 
udendørs og nogle af børnene har været med på gåtur ned i anlægget og lege på legepladsen dernede, hvor 
der blev holdt picnic med medbragt frugt og kiks. 
 
Vi har talt om blandt fritterpersonalet om at vi næsten dagligt oplever at det halter lidt med at krydse børn ind 
og strege ud når man går hjem, så derfor vil vi gerne understrege vigtigheden af at I hjælper hinanden med 
at huske på det. For hvis der mod forventning skulle ske noget på skolen fx brand, er det bare hammer 
vigtigt at vi kan se hvilke børn der stadig er i fritter/på skolen.  
 
I samme åndedrag har vi på børnemødet torsdag talt med børnene om hvor vigtigt det er at sige goddag og 
farvel til hinanden. Yderligere talte vi om ønsker til aktiviteter, her kom rigtig mange gode ideer. Vi talte om 
ønsker til frittermad, og sidst at vi skal have omdøbt slagmarken - til der har vi sat en hvid postkasse op i 
fritteren hvor børnene kan smide deres gode ideer i.  
 
Vi laver i år en tilmelding til efterårsferien, den hænger vi op på opslagstavlen i starten af næste uge. 
 
Ha en skøn weekend.  
Venligst fritter personalet. 
 

Grå gruppe  
 

Vores læsebånd fungerer - Vi starter dagene på samme måde og børnene ved hvad der skal ske og 

hvilken forventninger jeg har til dem. Jeg ser en udvikling i tegningerne og børnene er blevet bedre 

til selv at komme på noget, de vil tegne efter dagens oplæsning.  

Vi har taget hul på "På vej til den første læsning" og har mødt A & O. Vi har leget og klappet 

stavelser, lyttet efter begyndelsesbogstavet i ord og vi har tegnet bogstaver i sandet.    

Børnene øver sig i at læse højt for klassen, ved at hjælpe mig med oplæsning af gå-hjem-sedlen og 

de øver sig i at fortælle historier for hinanden. Hver dag fortæller 2-3 børn en sand og en falsk 

historie for klasse og efterfølgende gætter vi på hvilken historie der var den sande.  
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Mit indtryk af klassen er godt - klassen virker at have det godt med hinanden. De klare de fleste 

frikvarterer uden de store konflikter - det som eventuelt opstår får vi snakket om, så alle 

forhåbentlig både går glad i  - og hjem fra skole. Hvis I oplever andet, vil jeg gerne høre fra jer, så 

jeg kan tage hånd om det.  

 

Til slut vil jeg minde om at indskolingen holder årsplanfremlæggelse den 22.9. - her vil Sarah bl.a 

komme og fortælle om læsetræning.  

 

Kærlig hilsen Anette  
 

Kære Bronze.  
 
I denne uge er vi for alvor kommet i gang med læsningen. Vi har læst de første tre tekster i læs lydret og 
svaret på spørgsmål til teksterne. Vi snakker om og læser teksterne fælles. Børnene er selvfølgelig på 
forskellige niveauer, men for alle er der en god træning i den fælles læsning. Vi øver også makkerlæsning, 
hvor de skifter til at læse højt for deres sidemakker. Mange af dem kan teksterne uden ad, hvilket er helt ok, 
der hvor vi er nu.  
 
I forhold til læsning, er det vigtigt med daglig træning derhjemme. De skal læse i " Læs Lydret", som hver 
dag skal ligge i den blå elastikmappe og med i tasken. De må ikke læse længere, end den tekst vi er 
kommet til. Jeg finder løbende små letlæsebøger til mange af dem. Vores udvalg er dog ikke så stort, så hen 
ad vejen bliver der brug for, at I supplerer med bøger fra biblioteket.  
 
Vi arbejder også med bogstavbogen og er nu kommet til og med side 5. Jeg forventer, at I løbende hjælper 
dem med at få færdiggjort sider, hvis de mangler noget.  
 
I denne uge har der været lidt uro og uopmærksomhed. I dansk gennemgår vi hver dag dagens program og 
vi har snakket meget om, hvad man skal gøre, når man har brug for hjælp. Det fortsætter vi med at øve.  
 
Bronze er en gruppe der leger godt i frikvartererne og de konflikter der opstår, er hvad man kan forvente af 
børn i den alder. De er gode til at få hjælp fra mig eller andre lærere.  
 
God weekend 
 
Mvh Lise Lotte 
 
  



4 
 

 

 
Vi nyder varmen i vores varme klasselokale med nedrullede gardiner :) De har igen fast 

legemakker (skifter hver uge), og de er der stadig behov for. Vi har brugt lidt tid på at snakke om 

hvordan vi er overfor hinanden – det er altid godt at få det genopfrisket.  

 

Da vi er ved at nå sidste del af læsebogen og arbejdsbogen, så vil jeg ikke bestille/købe bøger til 

dem, der af forskellige årsager ikke har den med mere. Jeg tager nogle gange kopiark, men 

tænker at det måske vil være bedst, hvis I lånte en bog af en anden elev, så I kan få taget kopierne 

selv og sat dem i en mappe. Der er stadig rigtig mange, der glemmer at få frilæsningsbog med, og 

det kan nemt komme til at lyde som et surt opstød, men når kun 6 ud af de 17 har med, så er der 

vist behov for en venlig reminder om, at vi har et fantastisk bibliotek i Grenå ;) 

 

Daglig dosis må de meget gerne have med i tasken, da vi så småt begynder at arbejde i den også. 

 

Alle har fået et A4 hæfte, hvor de har valgt/slået terninger om to hovedpersoner og to bipersoner. 

Tegninger/beskrivelse af personerne skal være færdig meget snart, så vi kan komme i gang med 

selve stilen.  
 
Husk at tjekke Viggo for lektier og andet vigtig info. 
 

Vi ses snart til årsplanfremlæggelse.  

 
God weekend 

Brian 
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Sølv gruppe 

Sikke en skøn, men også travl uge. Dejligt at vi i denne uge har kunne byde velkommen til Selja, der bliver 

barn nummer tyve og som virker til at være faldet godt til.  

 

Eleverne har igen kreeret fredagsbreve, og de er blevet dus med øvelsen i at skrive. Vi træner meget 

bogstavernes udseende, når vi skriver fredagsbrev. 

 

 

 

 

Hav en skøn weekend. 

Gitte 

Guls fredagsbrev ligger på hjemmesiden – det er stort og flot  
http://norddjurs-friskole.dk/wp-content/uploads/2016/09/Gul-fredagsbrev-uge-36.pdf  

http://norddjurs-friskole.dk/wp-content/uploads/2016/09/Gul-fredagsbrev-uge-36.pdf
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Hvid fredagsbrev udgår i denne uge  

Kære alle i Blå 

 

Allerførst rigtig dejligt at se jer forældre i onsdags til årsplanfremlæggelsen. 

 

Der var mange informationer til jer. Men jeg vil selvfølgelig løbende sætte remindere på Viggo.  

 

En vigtig dato, særligt for jer forældre, er den 6/10, hvor SSP konsulent Keld Kristensen kommer og fortæller 

jer om, hvad han har arbejdet med sammen med blå gruppe. Han kommer fra kl. 17 - 18. Dette er et 

ekstraordinært forældremøde, jeg gerne ser, I kommer til. 

 

Ellers sker der meget i gruppen for tiden. Vi har en masse om medier og skal lave en avis. Forberedelserne 

er allerede i gang.  

 

Også sammen med Jeanette har gruppen meget at se til. De arbejder på et velfunderet 

affaldssorteringsprojekt. De skal sammen med Jeanette på naturvidenskabsfestival sidst i september. I får 

mere besked herom. 

 

Ligeledes skal Robert have de blå piger med på legepatruljekursus onsdag i uge 38, hvor der er projektuge. 

 

I denne uge havde blå besøg af Christina, som er ny AKT på skolen. Hun var på besøg, for at opleve 

gruppen samlet. Jeg synes, det er meget relevant med helt nye øjne på gruppen. Hvordan blå er i 

undervisningen, hvordan de arbejder sammen og hvordan de koncentrerer sig.  

I det hele taget, hvordan det opleves at møde dem. Jeg blev egentlig ikke så overrasket over, hvad hun 

fortalte. For klassen er imødekommende og vil gerne være opmærksomme. De kan virke lidt trætte i 

undervisningen og har forskellige måder at følge med på. De kan sidde uroligt, men det er ret tydeligt, at de 

er opmærksomme på uroligheden og forsøger på bedste vis at lytte og være med. 

Men alt i alt en imødekommende klasse med mange forskelligheder. Som der er plads til. 

 

Til mødet i onsdags fik I gruppens sociale mål med hjem. Dette er mål, jeg har arbejdet med siden jeg fik 

dem i 3. klasse. Målene har ikke ændret sig meget - fordi i dagligdagen er det mine fokuspunkter i forhold til 

at arbejde med trivsel. De kan virke ret enkle -men det er de ikke nødvendigvis, når tyve elever skal være 

sammen. Jeg vil rigtig gerne have, at I tager en snak med jeres børn om disse sociale mål. At I stiller 

spørgsmål til dem og lytter. Fordi selvom blå er en samlet gruppe, så kan det jo være der åbner sig nogle 

nye tanker om, hvordan det er at være elev i blå 

 

Hvis I ikke var tilstede til mødet, findes de i min årsplan for gruppen. 

 

Det bringer mig videre til Viggo. For der er stadig lang vej. Også for mig. Der var flere spørgsmål, jeg ikke 

kunne besvare vedr. Viggo.  

Forhåbentlig kan jeg en dag svare på dem alle - ellers må I prøve jer frem :-) 

 

Rigtig god weekend alle sammen! 

 

Kh. Louise 
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Fredagsbrev Rød 
 

Lige nu arbejder vi på og få gjordt udsmykningen af vores klasse færdig. Vi har vær især arbejdet 

med noget omkring musikken og arbejder på og gøre nogen fremlæggelser færdige omkring 

musikken.  
 

Vi skal snart arbejde og gøre klar til turen til Berlin. Det glæder vi os meget til.  

 
I engelsk arbejder vi med mange forskellige former for helte. 

Og i denne uge skal vi for første gang til præst også kaldt 1/30 times middagslur  

 

Forsæt god fredag og ha en god weekend kh rød  

Lavet af OSCAR P og Eline   

 
 

 

 

 



8 
 

Fredagsbrevet for Orange udgår i denne uge.  

Helena siger at fredagsbrevet til Rubin kommer i weekenden på Viggo.  
 

Kære forældre i Grøn  
Vi har i dag afsluttet årets første projekt med Rubin med temaet “Kulturmøder”, og vi har overværet nogle 

meget flotte fremlæggelser og produkter. De har været kreative, arbejdet med budskaber og udtryksformer 

som bl.a. stopmotion, TV-nyheder, kampagneplakater, talkshow. De får en gruppekarakter for deres projekt i 

næste uge.  

 

Grøns essay skal sendes til min mail på torsdag 15/9. Der gives også to lektioner i næste uge til at arbejde 

videre i skolen. Husk årsplansfremlæggelse på torsdag i næste uge kl. 17.00. 

 

I næste uge skal vi forberede os på lejren. Der skal bl.a. laves sovegrupper. Vi har desværre ikke kunnet få 

store værelser med plads til fire personer, som eleverne har boet i på de foregående rejser. Værelserne ser 

således ud: 

‘ 

piger 

2 x 3 personer 

1 x 2 personer 

drenge 

3 x 3 personer 

1 x 2 personer 

 

Det fulde program for turen lader stadig vente på sig, da Athen generelt (har vi fået at vide fra rejsebureauet) 

er meeeeget langsomme til at melde endeligt ud, hvilke tidspunkter vores udflugter og besøg er booket til. 

Dog er der en ændring til afrejsetidspunkter grundet, at vi ikke ville have tid nok til at checke ind i Kastrup i 

den gamle 

rejseplan. Derfor ser afrejse og hjemrejse med DSB således ud: 

Flytiderne er der ikke ændre på: 

Ud lør 17/9: 

• Check-in i Kastrup Lufthavn kl. 13.00 

• Afgang fra Kastrup Lufthavn kl. 15.05 med Norwegian flight nr. DY 3374 

• Ankomst til Athen kl.19.10 

Hjem lørdag 24/9: 
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• Afgang fra hotellet kl. ca. 16.00 

• Afgang fra Athen til CPH (København/Kastrup) kl 19.50 (Norwegian flight nr. 

DY3375) 

• Ankomst Kastrup kl. 22.10 

 
Husk årsplansfremlæggelse på torsdag i næste uge kl. 17.00. 

God weekend :) 

De bedste hilsner 

- Stefan 
 


