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Fredagsbrevet uge 38 
 

Nyt fra kontoret 
At rejse er at leve – eller i hvert fald en del af livet, når man er elev her på Norddjurs Friskole. I denne uge 

har vi Grøn i Athen og Orange i Amsterdam. De Grønne kigger på fortiden og har kobling til nutiden i deres 

undervisning både på skolen og i Athen. Orange er på Flod og kulturtur og på deres første udenlandsrejse 

med ny klasselærer. Det forlyder fra begge grupper at alt er godt  

På mellemtrinnet har der været klasselæreruge – en uge i danskfagets tegn. Der er lavet avis – samarbejde 

mellem Blå og Hvid, der er rimet og remset i Sølv og i Gul er der arbejdet med forkortelser og mærkelige 

dyr ingen ved findes, eller ville ønske fandtes.  

Indskolingen har haft normalt skema, men der var årsplanfremlæggelse torsdag aften. Godt at I forældre 

kom, det betyder faktisk noget.  

Fritteren lugter med jævne mellemrum af bål – der er nemlig fuld gang i forskellige bygge/hygge agtige 

aktiviteter. Vi minder om tilmelding på Viggo til arrangementet – forældremøde i Fritteren. Krydset er sat 

den 6. oktober kl. 17-18, vi skal bare have besked fra jer alle sammen, om I kommer. Fritteren (og skolen) er 

lukket i uge 51, skal I være opmærksomme på.  

Og så er der ham der Viggo…  

Jeg arbejder dagligt med at indsamle oplevelser fra alle jer brugere og sammen med supportteamet 

kæmper vi med at få brugervenligheden til at stige. Når I oplever ”bøvl” så tag et screenshot og send en 

besked (på Viggo) hvor I beskriver problemet for mig – så tager jeg det op. Hvis der er ting I ikke kan finde 

eller generelt har spørgsmål, så skriv en besked (på Viggo ) til mig og jeg skal forsøge at svare så fornuftigt 

som muligt på det. Jeg laver Viggo-kursus når vi holder åben skole den 3. november.  

Rigtig god weekend til jer alle  

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. Kodeordet får I ved henvendelse til kontoret. 

Carina  

 

Rengøring kan gå i gang fredag klokken 16. 
HUSK at tage rengøringsnøgle med!  
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Rengøring i kommende weekender:  
Uge 38: Orange og Grøn 4 

Uge 39: Grå og Rubin 1  

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

Uge 40: Bronze og Rubin 2 

- Skolen er lejet ud til Bente Jensen (forælder i Orange) fra lørdag kl. 16 til søndag kl. 12. 

Uge 41: Brun og Rubin 3 

Uge 42: Sølv 

Arrangementer  
Uge 38 Orange tager på lejr 

Onsdag: udendørsmøde 
 

Uge 39 Lørdag: udendørsdag fra 9-13 Tilmelding igennem Viggo 

Uge 40 Rød lejr 
Fredag: Rubin lejr 

 

Uge 41 Torsdag: Rubin retur fra lejr 
Fredag: skolernes motionsdag 

 

Uge 42 Mandag til onsdag er fritteren åben for 
tilmeldte børn. 

 

 
 

 
Halli halløj 
 

Her i fritteren har vi fundet nyt navn til 'slagmarken' - det blev til 'Hyggehulen' vi er i gang med at lave nyt skilt 

til døren, som bliver hængt op snarest.  

 

Vi har åbent i hyggebyen, hvor vi i sidste uge var på æblerov (i Josephines have) :-) og fik indleveret æbler 

som vi sidenhen lavede til æblemost - det var vildt lækkert og alle børnene slubrede det nypressede most i 

sig.  

 

Børnene bliver bedre og bedre til at strege sig ud inden de går hjem, så det er dejligt.  

 

Ud fra børnenes ønsker til aktiviteter har vi lavet en liste hvor vi har skrevet hvilke uger og dage hvor vi laver 

aktiviteter.  

 

Vi minder fortsat om at kigge i glemmekassen og at tilmelde sig efterårsferien på sedlerne i gangen.  

 

Rigtig god weekend.  

 

- Fritter personalet. 
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Kære fritter-børn. 

Ud fra nogle af de ønsker som i kom med på det sidste børnemøde, har vi fundet plads til lidt af 

dem i de næste par uger.  

Selvfølgelig vil i helst have Gamerdag, og spise kage hver dag, men den går nok ikke. Men game 

det skal vi da, og en kage inden weekenden kan vi da også godt tåle engang i mellem. 

 

Ud over de planlagte aktiviteter, holder vi selvfølgelig også gang i HyggeByen, Krearummet, 

æblemosteriet, salen, multibanen, Hyggehulen og hvad vi nu kan finde på sammen. 

 
Tirsdag d. 27/9.  

Vi besøger Enggården til store RULLEDAG. Du må have dine rulleskøjter, rullesko, løbehjul, 

skateboard, eller cykel med. Du skal dog som minimum, husk din hjelm også, hvis du vil "rulle". 

Selvfølgelig bliver der også tid at hoppe lidt på hoppepuden, se på kaninerne og ellers bare hygge 

på Enggården. 

 
Fredag d. 30/9  

Cykeltur ud over golfbanen. Alle som kan cykle, kan være med. Husk hjelmen.  

 
Tirsdag d. 4/10  
Vi spiller BossMonsters og andre kortspil. 
 
Torsdag d. 6/10  

Har du lyst til en hyggelig tur ud i verden, måske i anlægget, eller op til byen, så tag med på en af 

de altid hyggelige gåture.  

 
Onsdag d. 12/10  

LærHinandenAtKendeDag. Du får udleveret et spørgekort, som du kan smide foran den, du 

gerne vil lære bedre at kende.  

 
Fredag d. 14/10 - Biodag med popcornhygge. 
 
Onsdag d. 28/10 - Rundbolddag. 
 
Fredag d. 28/10 - GAMERDAG. 
 

Torsdag d. 17/11 - BØRNEMØDE. 

 
Uge 47 - FritterOl. 
 
Onsdag d. 7/12 -  Julefest. 
 
Tirsdag d. 13/12 - Julefrokost. 
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Grå gruppe  
 

Endnu 2 uger er gået - tiden nærmest flyver afsted og vi flyver med! 

Læser, klapper stavelser, tæller vokaler, rimer, lærer tal, laver tjanser, tegner, farver, skriver og øver 

os i at fortælle historie for hinanden - og jeres børn er gode til det 😊  

  

Det var dejligt at se mange af jer til forældremødet i går. Til jer der ikke kunne deltage, kan jeg 

fortælle, at vi bla snakkede om hvordan er skoledag kan se ud, hvordan man afleverer sit barn - hvis 

man er uheldig og kommer for sent om morgenen, hvorfor I skal bruge kælderindgangen sammen 

med jeres børn, lidt om vores efterårsvejr, hvorfor det er godt at jeres barn selv bærer deres 

skoletaske og sætter maden i køleskabet samt hvilken forskel I, som forældre, kan gøre i fht at 

styrke jeres barns læsekompetencer...... Så læs endelig referatet, når det er klar på Viggo  

  

Husk at Jesper er grå gruppes kontakt mellem skole og fritter, så hvis der er noget der undrer jer 

eller I har spørgsmål, når I henter jeres barn så grib fat i Jesper  

 

Kærlig hilsen  

Anette  
 

 

Bronze fredagsbrev 
 

Tak for sidst. Det var dejligt, at I var så mange der kom. Laila tog referat og det bliver lagt 

på Viggo snarest. 

Denne uges fredagsbrev bliver lige en lille særlig oplevelse. I natur/teknologi har børnene 

været meget optagede af at lave ”regnormebo”. Store syltetøjsglas med sand og jord, hvor 

de har regnorme i. vi følger regnormene, ser om de har lavet nye gange, fordre dem med 

blade og vander dem. Vi har også hørt om, at regnorme har små børster på sig, som de 

bruger, når de bevæger sig. I mandags opstod er et helt særligt øjeblik, da børnene sad 

med hver sin regnorm på et stykke madpapir og lyttede til regnormene der bevægede 

deres små børster. Bomstille i 2 minutter, 18 børn der sidder og glemmer alt andet. Det er 

faktisk noget helt særligt… 

Til sidst vil jeg bare lige minde om, at vi holder skole/hjem samtaler i uge 40 og 41. 

Børnene må meget gerne deltage.  

God weekend.  

Mvh. Lise Lotte 
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I går havde vi årsplanfremlæggelse, men da I først i går eftermiddags kunne se de ting, vi har lagt i 

mappen, var det ret svært for jer at spørge ind til årsplanen. Som jeg sagde til de få fremmødte på 

mødet, så er I velkommen til at sende en besked til mig, hvis I har spørgsmål.  

 

Jeg glæder mig til at se, om jeres børn er lige så dygtige som jer til samarbejdsøvelsen med æg... 

desværre blev den ene gruppe for kåde og jeg har nu kun 2 æg tilbage ;) 

 

Der har været en del spørgsmål og bekymring omkring stilen, som de skal aflevere på tirsdag. Jeg 

har gjort meget ud af at fortælle jeres børn, at de bare skal skrive så godt de kan. Jeg vil hellere 

læse en kort stil, hvor jeg kan se, at det er noget de selv har skrevet, end at læse en stil uden 

stavefejl. Lige nu handler det om skrive- og fortællelysten. Det er deres fantasi og fortælling jeg vil 

læse om. Alt hvad der handler om stavning arbejder vi dagligt med, men det er IKKE det vigtige i 

denne her stil. Jeg har heller ikke sagt/skrevet noget om min. eller max. længde, da jeg er sikker 

på, at alle gør det bedste de kan på det niveau de er lige nu.  

 

Husk at læse den folder Sarah har lavet omkring læsning i brun, som I fik til årsplanfremlæggelse. 

Dem der ikke var repræsenteret til mødet i går, har fået en folder med hjem i tasken i dag. 
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Billederne er fra én af de mange måder vi arbejder med de 120 hyppigste ord på, og Ludo med de 

120 hyppigste ord var en stor succes, så det vil vi helt sikkert gøre flere gange. 

 
God weekend 

Team Brun 
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Sølv  
I denne uge har vi rimet  

Men dog ikke mimet.  

Vi har lært om digt og musik  

Men ikke om gymnastik. 

 

Rabalderstræde var sjov  

På scenen blev man flov.  

Vi fik lov at spille klaver  

Det vil vi gerne gøre mer. 

 

Det var sjovt at lave sang.  

Så blev dagen ikke lang.  

Rimene de var skøre  

Det kunne vi da høre. 

 

Historien om pæren var god  

Den var sjov og vi lo.  

Det kan være svært at rime  

Det tager en hel time. 

 

På mandag er det bio  

(Og der har været OL i Rio)  

Nu er ugen slut  

Tis og lort og prut. 
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Gul 
 

 
En lille beretning fra uge 38 

 

I hele ugen har vi i første time haft om D.P.F.D.I.A.E. - også kaldt Dyr på friskolen du ikke 

anede eksisterer. Derfor har læst om mærkelige dyr og vi skal også selv lave/opfinde et dyr, 

som er lidt fantasiagtig dyr fx en varmblodet kastanjegnaver (VKG). 

Så skal vi lave et dyr med problemer fra skolen fx en vandhanebille, som åbner vandhanerne 

og går uden at lukke for vandet igen. Det er lidt som dyreleksikon vi skal lave, skrive og 

tegne. Vi har fået iden fra Jo Nesbø's bog om Doktor Proktors sensationelle samling af 

D.D.V.Ø.I.F. - Dyr du ville ønske ikke fandtes. 

 

Verdens bedste læserum er et projekt vi har i dansk og billedkunst. Det handler om at 

skabe et læserum, man gerne vil sidde og læse i. I dansk skal vi skabe rummet i vores 

hoveder og finde ord der beskriver rummet. Vi skriver ordene ned, så vi kan huske dem. I 

billedkunst skal vi så lave en detaljeret skitse, som vi skal bruge, når vi skal lave vores rum 

i skotøjsæskerne. 
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Her tegnes der skitser til 

VERDENS BEDSTE LÆSERUM 

 

 
 
Vi har sluttet dagene af med aktiv dansk. Vi har arbejde med navneord (substantiver). Man 

skulle trække et kort med et navneord og så skulle man se om ordet stod i ubestemt 

ental/bestemt ental eller ubestemt flertal/ bestemt flertal. Når man havde fundet ud af det, 

skulle man finde en kasse, der var der så en opgave man skulle løse f.eks armbøjninger, 

numsevip, mavebøjninger eller squat. Vi har også leget smæk-en-vokal og spillet 

Bananagrams. 
 

   

 
 

Vi skulle lave en læseprøve i onsdags. Det var sjovt. Vi skulle sætte streg under ord vi troede 

passede. Vi skulle læse og svare på spørgsmål. Når vi var færdige, skulle vi række hånden 

op, så Anette kunne skrive vores tid ned. Vi blev næsten allesammen færdige på samme 

tid. I tirsdag var det stavning vi øvede - det var ligesom diktat bare hvor vi også skulle skrive 

vrøvleord. 

 
VIGTIGT - Biograftur på mandag. 

Mandag skal Gul gruppe i biografen. Vi skal mødes kl.8.15 ved biografen i porten. Filmen 

starter 8.30. Vi skal se Zootropolis (ikke Lammet, som Anette skrev i sidste fredagsbrev). 

Dem der ikke har mulighed for at møde kl. 8.15 ved biografen, kan følges med Anette fra 

Friskolen kl. 7.55. Man må ikke tage slik eller penge med, men man må gerne have sin cykel 

med - bare ikke med ind i biografen, men til at cykle på tilbage til skolen efter filmen;-) 
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I skal have idrætstøj med til sidste modul, da vi skal have matematik og idræt efter 

biografturen, og hvis I har mulighed for at få afleveret taskerne oppe på skolen må i meget 

gerne det, så I ikke selv skal slæbe dem tilbage fra biografen. 

 
Fredagsbrevet er skrevet af Hjalte, Louie, Lukas, Siri og Frida 
 

Håber I alle får en dejlig weekend - og jeg takker for en helt igennem fantastisk uge i 

selskab med de skønne gule børn:-) 

Kh Anette 
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Fredagsbrev 
 

Hvid og Blå har haft avisuge, hvor vi har prøvet at være journalister. 

Af Noah Stilling Nielsen, Karla Jin Yi Groth Nielsen og Lauge Budtz Jørgensen. 

 

Artikler 

Vi har f.eks. skrevet 
artikler, nyhedsbrev og 
læserbreve og noget til 
den sjove side/den 
skæve side. 
Vi var blevet fordelt i 4 
grupper, som skulle 
skrive nogen forskellige 
artikler. 
Hver morgen har vi 
holdt redaktionsmøde 
og vi har valgt en 
chefredaktør og en 
layouter. 

Vi læste hinandens 
artikler og gav dem 
respons. Nogle lavede 
den skæve side, men 
man skulle først have 
skrevet to artikler. På 

den skæve side kunne 

man lave sudoku eller 
find 5 fejl eller noget 
andet. 

 

Interview 

Vi har også interviewet 
nogle kendte personer 
fx. Gulddrengen og 
nogle professionelle 
fodboldspillere. 
Det har været ret 
akavet bare at gå hen 
til fremmede 
mennesker og spørge 
dem om spørgsmål. Det 

var mest pinligt i 
starten og til sidst blev 
det okay, men 
stadigvæk lidt akavet. 
Vi har lært alt om 
byline, rubrikker, 

underrubrikken, 
mellemrubrikker osv. 

Hyggeligt 

Det er nok mere 
stressende at være 
arbejde med en rigtig 
avis end den vi har 
arbejdet med. Men vi 
har nu virkelig haft 
travlt. 

Særligt layouterne. 
Det var hyggeligt at 
være sammen med 
nogen forskellige som 
man normalt ikke 
snakker så meget med 
til hverdag. 

Vi er rigtig spændte på 

det endelige resultat. 
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Fredagsbrev Rød 
Først og fremmest vil vi gerne fortælle, at Nis er gået videre i den landsdækkende konkurrence om at skrive 
landets bedste novelle- sejt gået!  
Ellers arbejder vi i matematik med Matematikfessor.  
 
I dansk har vi lavet en masse ting om Berlin. Vi har bla. Lavet nogle folders om fx TV- tårnet, east side 
Gallery, Brandenburger Tor, Postdamerplatz, Check point Charlie, og Madame Tussauds. Steder vi skal se 
på vores studietur. Vi skal i grupper fremlægge for klassen om seværdighederne.  
 
I tysk har vi lavet vores projekt færdigt om forskellige byer i Tyskland- (se billedet).  

 
På mandag skal vi i biografen og se "Lammet". Derfor ingen dansk og musik fra middag.  
 
God weekend til jer:-) Skrevet af Signe og Marie 
 

 

Fredagsbrevet for Orange udgår – de er stadig i Holland og har det godt  
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Kære Rubin og forældre  

vi har for tiden læst en bog der hedder “med ilden i ryggen” som skal være 

læst færdig tirsdag den 27/9. Den handler meget om 2. verdenskrig og 

flygtninge fra Østtyskland. Vi har opdaget at den er parallel men nutidens 

flygtningesituation da mange af forholdene de lever under er de samme 

som i dag. 

opgaveark til bogen ligger under danskmappen i fildeling. 

tirsdag den 27/9 skal vores lillevenner på besøg og høre om vores Berlin 

fremlæggelse. Sørg for at være forberedt. 

vi er så klar til lejr… 

Pakkeliste Berlin 2016 - for the win  

Helena siger: 

Pas & blåt sygesikringskort 

Madpakke til hele første dag 

Drikkedunk 

Høretelefoner 

Gode vandresko! 

Håndklæde (hotellets håndklæder kan være for små)  

Praktisk taske til tur (lille rygsæk)  

PIGE tøj: 

10 par undertrusser 

3 bh ́er [efter eget behov] 

10 par strømper [helst ankelstrømper pga. varmen] 

5 par shorts [da det forhåbentligt bliver varmt] 

3 par lange bukser 

4 T-shirts [det muligvis er varmt] 

3 bluser [til de kolde sensommer aftner] 

1 par gode sko at gå i 

1 par sandaler efter ejet behov [ingen strømper i sandalerne] 1 badetøj  

PIGE toilettaske: 

makeup [efter eget behov] 

deo [da det er forbudt at stinke] 

tandbørste og tandpasta [vi foretrækker zendium] skraber [efter eget behov] 

hårbørste 

parfume [efter eget valg] 

håndsprit til at tage med 
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vatpinde/rondeller 

diverse cremer [efter eget behov] 

bind osv. [efter eget behov]  

DRENGE tøj: 

10 par underbukser 

10 par strømper [helst ankelstrømper da det muligvis er varmt] 5 par shorts [da det forhåbentligt 

bliver varmt] 

3 par lange bukser 

4 t-shirts [det muligvis er varmt] 

3 bluser [til de kolde sensommer aftner] 

1 par gode sko at gå i 

1 par sandaler efter ejet behov [ingen strømper i sandalerne]  

DRENGE toilettaske: 

deo [da det er forbudt at stinke] 

tandbørste & tandpasta [vi fortraker zendium] parfume [GOD] 

tak for jeres opmærksomhed.......... ses på turen  

 

En hilsen fra matematiklæreren i Rubin 
Hurra – jeg kan næsten ikke få armene ned. Hvor er det fantastisk at se den seriøsitet og arbejdsomhed der 
er i undervisningen i øjeblikket. Jeg er meget glad og sikker på at der i øjeblikket bliver rykket fagligt i en 
grad som de fleste ikke har været klar til før nu.  
 
Har i dag lavet en færdighedsregning med klassen – der var ro og koncentration og under gennemgangen 
blev der fundet individuelle fokusfelter for resten af dagens undervisning. Der var også plads til at 
hyggesnakke og dimse i hjørnerne og grine højt – det sætter jeg enormt stor pris på.  
 
Så – når I sidder og spiser sammen i aften så hils dem fra mig og sig tak for at jeg gik rigtig glad hjem fra 
arbejde i onsdags  
 
Carina 
 

Fredagsbrevet for Grøn udgår - de er stadig i Athen og har det godt  
 


