
Fredagsbrevet uge 40 
Nyt fra kontoret 
Kære alle. 

På trods af at efteråret er over os, så er rigtig mange børn stadig ude og rulle på rulleskøjter og 

cykler i frikvartererne og i frittertiden. Desværre mangler mange børn det nødvendige 

sikkerhedsudstyr, der som minimum udgøres af en tilpasset og korrekt indstillet hjelm samt 

håndledsbeskyttere. Yderligt sikkerhedsudstyr er meget velkomment – men hoved og håndled 

SKAL som minimum beskyttes når man ruller. Jeg håber I lige hen over weekend vil få kigget på 

jeres barns cykelhjelm og få den justeret så den sidder korrekt og få puttet øvrigt sikkerhedsudstyr 

i tasken. Check også gerne op på cyklelygterne – det er blevet mørkt om morgenen. 

Åben skole…. 

Vi glæder os til torsdag d. 3. november, hvor vi igen slår dørene op til Åben Skole. Ikke to børn, to 

klasser, to lærere eller to skoler er ens – og derfor går landets grundskoler sammen om at åbne 

dørene for alle interesserede og inviterer til aktiv deltagelse i elevernes undervisning. 

Torsdag d. 3/11 møder vores børn altså i skole i tidsrummet 15-19 og vi håber at vores børn vil 

tage alle deres voksne med i skole denne dag. Bemærk, at dagen tæller som en almindelig 

skoledag og der er derfor mødepligt. Skulle nogen mod forventning have brug for at bede om fri, 

så skal der rettes henvendelse til mig. 

For indskolingen ser dagsprogrammet således ud: 

6.45 – 15.00  Fritteren er åben 

15.00 – 17.00 Åben Skole 

I vil allesammen modtage en invitation til Åben Skole på Viggo inden efterårsferien og vi håber 

meget at I også tager jeres nabo eller andre interesserede med.  

Der er oprettet en begivenhed på skolens Facebookside og I må meget, meget gerne dele 

invitationen så vi kan få så mange gæster som muligt. 

Vores skoledag er for alle og vi glæder os til at se jer. 

Pædagogiske dage for personalet……. 

D. 10 + 11. november drager skolens samlede personale afsted på pædagogiske dage. I 

modsætning til tidligere år, så kalder vi ikke på alle jer forældre til, at overtage skolen. I år 

overtages såvel skoledagene og Fritteren af en stor gruppe studerende fra seminaret. Vi er rigtig 

glade for, at det har kunne lade sig gøre, at få et rigtig godt samarbejde op og stå. Sidste år var 

seminaret også forbi sammen med nogle af jer forældre. I år står de studerende sammen med 

deres vejledere for, at lave nogle rigtig spændende dage med fokus på læring og bevægelse for 

alle børn i indskoling og på mellemtrinnet. 

Rigtig god weekend til jer alle 



Nyt fra bestyrelsen 
 

Tirsdag d 4. oktober havde bestyrelsen skoleårets anden bestyrelsesmøde.  

Desværre har vi jo måtte tage afsked med Sara fra fritteren, da hun fik nogle muligheder som hun ikke 

kunne sige nej til, vi vil gerne takke Sara for nogle gode måneder og ønske hende held og lykke fremover. I 

det samme vil vi byde Camilla hjertelig velkommen, Camilla er et kendt ansigt for vores børn, og kan gå ind i 

de daglige rutiner, så der ikke kommer så mange forstyrrelser i fritteren. 

Skolen er i disse uger igang med afvikling af rejser i OB, der meldes om fantastiske rejser til Grækenland og 

Holland, vi ser frem til at høre om de sidste to gruppers rejser til Berlin.  

Udover rejser har der været projektuge i MT, derudover står skolernes motionsløb snart for døren, derfor 

er der fuld gang i planlægningen.  

Pigerne i blå har været på legepatrulje kursus og skal viden dele med de blå drenge, så legepatruljen kan få 

gang i en masse gode lege. 

Og de gode lege er skønne, dejlige og de udvikler vores børn, af og til involvere legene cykler, 

rullesko/skøjter osv., personalet oplever udfordringer i forhold til sikkerheden. Her vil vi i bestyrelsen 

opfordre til at I taler med jeres barn, omkring sikkerheden og vigtigheden i at have det fornødne 

sikkerhedsudstyr på, samt følge skolens retningslinjer hertil, dette gælder små som store børn. 

Vi er heldige at skolen har fået lavet en aftale med VIA her i Grenå og der kommer pædagogstuderende og 

laver skole med vores børn på de pædagogiske dage i November.  Der vil begge dage være en på skolen 

som er et kendt ansigt og som kan hjælpe med eventuelle spørgsmål. 

D. 3 november afholdes der åben skole fra 15-19, (indskolingen skal være i skole fra 15-17). Frem til kl 15 er 

der fritter til dem der har behov. Vi håber at mange af jer har lyst til at komme og opleve undervisningen, 

tag gerne nogle med så flere får kendskab til verdens smukkeste friskole. 

Vi har til mødet drøftet spørgsmålet, hvad er den gode historie og hvad er den gode lilleskole for jer. Vi i 

bestyrelsen, kom på en spændende rejse, og kan kun opfordre til at I vil stille jer selv spørgsmålet og del 

gerne den gode historie med hinanden, mon ikke vi kunne berige hinanden med en masse gode historier og 

skabe en masse inspiration til gavn for alle. 

I slutningen af måneden afholder vi personale - bestyrelsesaften, her vil overskriften være. Hvad skal vi 

lære igennem et skoleliv, når vi udelukkende kigger på vores musisk/kreative fag? 

Vi vil gerne opfordre til at man tjekker Viggo hver dag ;) Der vil snarest komme en lille Viggo workshop - 

hvor det er muligt at få svar på spørgsmål og gennemgang af de mest almindelige funktioner.  

På vegne af bestyrelsen 

  

Rie Kurdahl og Berit Henriksen 

  

 

 

 

 



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!  
 

Rengøring i kommende weekender:  
Uge 40: Bronze og Rubin 2 

Uge 41: Brun og Rubin 3 

Uge 42: Sølv 

Uge 43: Gul og Rubin 4 

Uge 44: Hvid og Grøn 1 

Arrangementer  
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. 

 

Uge 43 Onsdag: personale/bestyrelsesaften   

Uge 44 Torsdag: åben skole 15-19 Rød har sandwich og 
kaffe/kage boden 

 
 

  



The Fritter 
 
Hej alle sammen.  

Først lige en kedelig nyhed.  

Vi har sagt farvel til Sarah, som har valgt nye udfordringer i hendes liv. Vi har været utrolig glade 

for Sarah, i den tid hun har været her. 

Og så lige en god nyhed…. Vi er så heldige at kunne byde velkommen til Camilla som ny fritter 

pædagog i stedet for Sarah. Camilla kender huset, da hun har fungeret en del som vikar, og derfor 

kender hun selvfølgelig også alle børnene, og, ligeså vigtigt, de kender hende.  

 

I fritteren har vi den sidste tid bla. hygget os med Store Rulledag, som var en kæmpe succes.  

Vi rullede på skateboards, løbehjul, rulleskøjter/sko på vores egen nye fantastiske asfalt, og på 

Enggården, som vi havde fået lov til at besøge denne dag. Der blev også leget på Enggårdens 

ramper og selvfølgelig hoppet og lavet tricks på hoppepuden.  

 

Vi fik spillet BossMonsters og andre sjove kortspil på Store Spilledag.  

 

Vi har været på gåtur til anlægget, hvor vi så den store sorte kat, som ligger død i bækken.  

Sådan en død kat fyldt med maddiker mm giver anledning til en god snak om livet og naturens 

gang.  

På turen fik vi også samlet masser af kastanjer, som lige nu er ved at blive til kastanjedyr, 

bordskånere, edderkoppespind og hvad børnene nu ellers kan få ud af dem.  

 

Vi har været så fantastisk heldige at få flere fyldte kasser med dukker og spændende legetøj af 

Laurits's familie. Flotte gamle dukker som er fra Laurits's mors barndom, så pas rigtig godt på 

dem, så vi kan have glæde af dem i lang tid. 

 

Gåhjemsedler: I den sidste tid har vi haft fokus på gåhjemsedlerne. Fokus på, hvor vigtigt det er, 

at jeres børn husker at få streget sig, når de tager hjem fra fritter og skole. Det er vigtigt for os alle, 

at vi helt nøjagtigt ved, hvem som er i fritteren om eftermiddagen. Hvis uheldet er ude ved f.eks 

ildebrand, skal vi kunne danne os et præcist overblik ved bla. at kunne stole på gåhjemsedlerne.  

Vi vil gerne rose børnene og jer for at tage denne del alvorligt og snakke om det der hjemme. 

Vi kan mærke, at der er sket en markant forbedring. Vi fortsætter dog med at ringe hjem, når vi er I 

tvivl, hvis man alligevel skulle have glemt at strege sig.  
 

Forældresamtalemøde i fritteren. I torsdags havde vi, for første gang i lang tid, inviteret forældre 

til "forældremøde" i fritteren. Der var stor tilslutning, over 40 tilmeldte, og det viser med alt 

tydelighed, at i er engagerede forældre som deltager aktivt i jeres børns skole og fritterliv. Vi havde 

lidt praktiske oplysninger til jer. Vi fortalte om en typisk dag i fritteren. Hvad vi kan og hvordan vi 

gør det. Hvilke opgaver, ud over at være sammen med jeres børn, vi også har osv. 



Vi snakkede også om, hvordan vi kommunikerer med hinanden, både på skolen og i fritteren, når 

noget skal siges eller vendes.  

Der vil i næste fredagsbrev komme et lidt mere uddybende skriv om, hvad der blev sagt og snakket 

om på mødet.  

Men igen.... tak for det flotte fremmøde og den positive stemning.... og tak til Ellen for kagen. 

PS: Børn, søskende, voksne mm nød godt af kage-resterne om fredagen 😃 

 

I næste uge har vi "LærHinandenAtKendeDag" onsdag, og fredag laver vi biograf og hygger med 

lidt godt 🙂 

Andre vigtige datoer: onsdag d. 26/10 Rundbolddag. Fredag d. 28/10 GAMERDAG. 
 
 
 
Hilsen The Fritter 

 
Grå gruppe 

 

De sidste to mandage har Grå gruppe haft fornøjelsen af at have besøg af skolens AKT-pædagog (adfærd, 
kontakt & trivsel) – hun hedder Christina og har været i klassen, for at vi kan lære hende at kende, hvis 
nogle af børnene senere skulle får brug for samtaler med Christina. Det har været rigtig dejligt, at have 
besøg af hende og hun inden hun forlod os den første mandag, fortalte hun hvert enkelt barn, hvad hun 
havde oplevet, at de var gode til. Hver og én voksede de lige 1 cm. 
Vi arbejder stadig med læsebånd i 1. modul – nogle af børnene er nu begyndt selv at skrive teksten til deres 
tegning (Jesper eller jeg skriver det først på et stk. papir og så skriver børnene af fra papiret) 
De sidste 2-3 uger har det ofte været vanskeligt at komme i gang med 2. modul. Flere og flere børn 
begynder at sige, at de ikke har hørt klokken. Jesper og jeg bruger for meget tid på at hente børn ind. Jeg vil 
gerne have, at I taler med jeres børn om, at de skal gå ind, når klokken ringer, eller når de kan se, at alle 
andre børn er gået ind. Vi taler selvfølgelig også om det på klassen. Fremadrettet vil jeg i en periode sende 
en sms til jer, hvis jeres barn ikke kommer ind til time, så behøver jeg nemlig ikke at lave flere ”kollektive” 
opsange om det emne.  
I den kommende uge arbejder vi fagligt hver dag i 1. modul – i 2. modul arbejder vi bl.a. med fælleslege, for 
at styrke og udvikle børnenes sociale kompetencer, respekten for hinanden samt øve os I at lytte uden hele 
tiden at afbryde den der har ordet. 
Fredag den 14.10 er der skolerne motionsløb. Vi skal være sammen med resten af indskolingen. Vi skal ud 
og se, hvor langt vi kan løbe/går. Vi har i dag været uden på den rute, vi skal være på på motionsdagen. Den 
dag skal børnene have gode sko på samt tøj der passer til vejret og som er rart at bevæge sig i. 
Ferie! det er lige om lidt - og når det er ferie, skal man tage sine bøger og mappen med bogstaver med 
hjem. Så vidt muligt skal I sammen med jeres børn får samlet op på de sider, som de ikke har nået at lave i 
skolen. Jeg sætter kryds ved de sider, der må arbejdes med.… og man må KUN lave de sider med kryds!  
I uge 43 har vi skolehjemsamtaler og herunder følger tiderne. Såfremt tiderne ikke passer jer, er I velkomne 
til at bytte indbyrdes. Send mig blot en sms med de ombyttede tider. 
 
Onsdag 26.10.16 
Kl 13.30 – 13.50 Laurits 
Kl 13.50 – 14.10 Stella 
Kl 14.10 – 14.30 Thor 
Kl 14.30 – 14.50 Ines 
Kl 14.50 – 15.10 Ida 
Kl 15.10 – 15.30 Noah 
Kl 15.30 – 15.50 Karl 
Kl 15.50 – 16.10 Mathias 



Kl 16.10 – 16.30 Theodor 
Kl 16.30 – 16.50 Otto 
 
Torsdag 27.10.16  
Kl 14.00 – 14.20 Noa  
Kl 14.20 - 14.40 Jasmin 
Kl 14.40 – 15.00 Alberthe 
Kl 15.00 – 15.20 Lærke 
Kl 15.20 – 15.40 Luna 
Kl 15.40 – 16.00 Maja 
Kl 16.00 – 16.20 Alba 
Kl 16.20 – 16.40 Vickie 
Kl 16.40 – 17.00 Thoralf 
Kl 17.00 – 17.20 Camilla 
 
Med disse ord ønskes I alle en rigtig dejlig weekend og en god ferie når vi kommer dertil  
Kærlig hilsen Anette 

 
Bronze gruppe 

 

 

Tak for sidst til jer der har været til skole/hjem samtaler. Jeg ser frem til de næste samtaler. 

I Bronze er børnene blevet gode til vores faste rutiner. De er gode til at bruge vores tavle med dagens 

program. Det er dejligt og gør dem mere selvhjulpne.  

Ind imellem læser jeg med dem individuelt, mens de andre arbejder med nogle opgaver. Det er de blevet 

gode til.  

Vi øver, at man kan snakke med korte stemmer og kun snakke med ens sidemakker eller dem ved 

bordgruppen.  

Vi har fokus på vokaler og har sunget forskellige vokal sange, lyttet til rim og leget et par små lege.  

I må meget gerne følge op på det derhjemme. F.eks. den klassiske med at bytte vokalerne ud i "Tre små 

kinesere" og finde vokaler i forskellige ord.  

 

God weekend 

 

Mvh Lise Lotte 

 

Brun gruppe  

 

Så er der en uge tilbage inden vi har efterårsferie, og dermed også en uge tilbage med Den første læsning. 

Husk at tjekke Viggo for lektier og andet. Jeg har det nye bogsystem i klassen, men de får først bøgerne 

efter ferien. 

 

Mike har været på prøve i denne uge og er også på prøve i næste uge. 

 

På fredag er der skolernes motionsdag, og vi skal lave det samme som sidste år. Indskolingen løber en lille 

rute rundt om en hæk ved kolonihavehusene lige ved siden af skolen. De har ikke normalt skema denne 

dag.  

 



Jeg indkalder snart til skole-hjem samtaler, så hold også øje med Viggo i forhold til det. 

 

I dag var sidste dag for Sara, det har være støtte på Datchayanee og været i Fritteren. Vi gav hende et 

Power Shower, så hun blev sendt godt af sted. Camilla overtager hendes støttefunktion. 

 

God weekend. 

Brian 

 

Sølv 
 

Så er vi igang med skoleårets første skolehjemsamtaler, og det er som sædvanligt både hyggeligt og 

vigtigt at mødes med jer. I er blevet opfordret til at byde ind med, hvad der er væsentligt for jer, og 

en del af jer har også gjort det. Jeg glæder mig til at få mødtes med de sidste i næste uge. 

 

I næste uge har vi almindeligt skema, men fredag er det skolernes motionsdag fra 8.15-13.15, så lad 

endelig skolesagerne blive hjemme. Til gengæld er en solid madpakke, gode sko og tøj ift vejret 

verdens bedste ide. 

 

Efter ferien har vi en enkelt uge med almindelig skema, mens vi i uge 44 har matematik- og 

trivselsuge. I får mere information senere.  

 

I går, torsdag, fik jeg deres stile, og sikke et stort og godt stykke arbejde, de har lavet. Stilene er 

meget forskellige, hvilket jo gør dem sjovere at læse, og alle har gjort det godt.  

 

God weekend til jer alle 

Gitte. 
 

Kære alle i Blå. 
 

 

Jeg vil bare gerne sige, at I skal huske der er ekstraordinært forældremøde på tirsdag fra kl. 17 - 18. 

Her vil Keld Kristensen fra SSP komme og fortælle, hvad han har arbejdet med i klassen igår. 

 

Det var en rigtig spændende dag, I kan glæde jer til at høre om ;-) 

 

Glæder mig til at se jer. 

 

Rigtig god weekend! 

 

Kh. Louise 

 

 

Fredagsbrevet fra Rød udgår i denne uge grundet rejseaktivitet 
 

  



Kære Orange! 
 

Endnu engang tusinde tak for lån af jeres skønne unger! Det har været en fornøjelse at rejse med 

gruppen, og jeg glæder mig allerede til næste gang. Orange har taget “trængslerne” med oprejst 

pande… de megasmå kahytter, de korte senge, den sukrede morgenmad og ikke mindst de 

voksnes strenge regler når man skulle gå.  

Til gengæld er jeg også sikker på, at næste gang vil føles som luksus. Ethvert værelse er herefter 

som en balsal, udendørsplads vil føles som uendelige fodboldbaner, en ordentlig længde madras 

vil føles som den største seng i verden!  

 

Ja, vi haft en oplevelsesrig tur, vi har lært hinanden at kende rigtig godt, og først og fremmest har 

jeg fået bekræftet at Orange er en gruppe med rigtig god energi, godt humør og plads til lidt 

særheder!  Hvor heldig en klasselærer kan man være!  

 

Hjemme igen har vi i mellemtiden fået opslagstavler og nyt bord (fra Sharon). Nu mangler vi bare 

et lille skab til computeren…. Og et ur. (begge er bestilt) 

Vi er gået i gang med at arbejde med genren erindringer….og det passer jo vældig godt med vores 

studietur, da alle også er i gang med at skrive deres egen erindring om lige netop denne. Der er 

afleveringsfrist onsdag den 12. okt. Måske fredagsbrevet næste gang indeholder små brudstykker 

fra erindringerne?! 
 

På opslagstavlerne har vi hængt plancher og foldere op om Holland. De har været brugt til 

fremlæggelser i Holland, og I må meget gerne kigge ind i klassen og se produkterne. De bliver 

hængende 2- 3 uger endnu.  

 

I næste uge får vi praktikant. Hun hedder Sasja, og er 4. års studerende. Hun skal være med i 

næsten alle Oranges dansktimer, og ellers følge Stefans timer i historie og musik (ikke for Orange) 

I første omgang er hun kun med for at observere, men hun vil også gerne selv stå for et forløb med 

klassen. Hun skal være her i 6 uger.  

 

Fredag i uge 41, slutter vi jo af med den årlige motionsdag. I OB deltager vores elever i de 

aktiviteter som også Kattegatskolen og Vestre Skole deltager i. Alle har haft mulighed for at vælge, 

og har også fået besked om, hvor de skal møde henne om fredagen! Når deres aktivitet er slut, har 

man fri! OB lærerne er fordelt på de forskellige aktiviteter.  

 
Supergod weekend til jer alle! 
kh Jose 
 
 
 
 
  
 



 
 

Kære Rubin 

 

Det har kørt som smurt hele dagen - ni timer i bus med to korte stop, masser af sang og musik undervejs, 

dernæst i U-Bahn, hvor I gav jeres første koncert for medrejsende, der klappede, rockede med og filmede 

og tog billeder! Vi har nu indtaget Berlin og kommer ikke hjem før om en uge. I er nogle hæderlige 

rejsemakkere, der tager hensyn til medrejsende og rydder ganske pænt op efter jer selv.  

 

Vandrehjemmet ligger midt i byen - og det er virkelig MIDT i byen - fem minutters gang til det hele. McD er 

lokaliseret, så alt er godt! 

 

Undertegnede er svært træt og glæder sig til at tage hul på programmet i morgen tidlig. I kan derhjemme 

følge os via Viggo, hvor programmet ligger, mens vi om aftenen vil lægge relevante billeder og videoer op 

på skolens FB-side - så hold øje med os!  

 

Knus und alles Liebe aus Berlin, 

Helena (mens vi er på tur, kan I kontakte mig på mob. 2028 7805) 

Godnat…. 

 

Kære forældre i Grøn 

 

Endnu engang vil jeg gerne sige tak for lån af jeres børn. Vi havde en fantastisk tur til Athen - jeg 

håber det også fremgår af billederne, vi lagde op på facebook. Både Dorte og jeg går stadig rundt 

med en “wow”-oplevelse i kroppen, for vi synes virkelig, at det har været en skøn tur. Vi havde 

undervejs fokus på at skabe nogle fælles rammer for hygge og aktiviteter, og der blev hotellets 

gruppelokale brugt flittigt på kortspil i alle afskygninger. De sidder nu i store grupperinger og spiller 

kort i pauserne - super fedt! 

 

Nu er vi så hjemme igen, og lige nu arbejder vi med genren “levende billeder” i form af 

musikvideoer, så vi ser en masse forskellige musikvideoer i forskellige genrer, og opfrisker hvad vi 

ved om filmiske virkemidler fra tidligere forløb. Afslutningsvis skal de fremlægge en analyse af en 

selvvalgt musikvideo. Forløbet afsluttes i uge 43.  

 

Jeg har derudover taget en diagnostisk staveprøve på hele klassen, som skal danne ramme for 

den skriftlige undervisning frem mod prøverne i maj/juni. Prøven er hård, men det er meningen, så 

jeg kan se, hvor klassen som helhed har “huller” i grammatikken.  

 



Jeg er ved at være igennem de fleste essays, som de får respons på i næste uge. I næste uge får 

klassen også udleveret romanen “Én-to-tre-NU!” af Jesper Wung-Sung, som skal læses færdig til 

mandag d. 24. oktober (der står noget andet i årsplanen!).  

 

Til slut vil jeg minde jer om, at der er motionsdag på næste fredag, så der skal jeres børn på 

forhånd vide, hvor de skal møde op, og hvad de skal pakke i tasken. Der hænger oversigter rundt i 

OB. 

 

Selvom det ikke er efterårsferie endnu, så vil jeg ønske jer alle - hvis det da gælder for jer - en god 

ferie. 

 

De bedste hilsner 

- Stefan 

 


