
Fredagsbrevet uge 46 
 

Nyt fra kontoret 
 

Kære alle. 

Tusind tak for jeres store fremmøde til Åben Skole i starten af november. Flere og flere deltager år for år og 

det er vi rigtig glade for. Åben skole er en ny tradition, hvor vi viser jer en lille flig af den måde vi laver skole 

sammen med jeres børn på hver eneste dag. Vi håber at endnu flere dukker op til næste år. 

I sidste uge overtog de 1. års studerende fra VIA Grenaa hele skolen mens det samlede personale var på 

pædagogiske dage. Det er vores indtryk, at det gik rigtig godt og at det var en rigtig god oplevelse for vores 

børn og en lærerig og vigtig oplevelse for de studerende. Der evalueres på projektet i næste uge og hvis 

nogen af jer forældre har input eller oplevelser vi skal have med i evalueringen sammen med de 

studerende og deres undervisere, så send gerne en besked på Viggo til mig. 

Snart er det jul…… 

December nærmer sig og med den også en hel masse arrangementer. Vi glæder os til at se jer alle til 

Julefesten torsdag d. 15/12.  

Rigtig god weekend 

 

 

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 46: Orange og Grøn 3 

- Fredag er fritteren/køkkenet udlejet til Sølv gruppes forældrefest. Rengøring indtil 17,30 – herefter 

lørdag efter kl. 12.  

Uge 47: Grå og Grøn 4 

Uge 48: Bronze og Rubin 1  



Uge 49: Brun og Rubin 2 

Uge 50: Sølv og Rubin 3 

- Fredag frem til lørdag kl. 14 er skolen lejet ud til arrangement i personalegruppen. Rengøring kan 

påbegyndes lørdag efter 14.   

Arrangementer  
Uge 47 Mandag og tirsdag: skole/hjem samtaler for OB  

Uge 48 Tirsdag: Grøn og Rubin til arrangement i 
Randers. 

Skolen  

Uge 49   

Uge 50  Juleværksteder mandag-torsdag. 
Torsdag: julefest 16-19,30 
Fredag: juleafslutning  

Grå har kaffe/kage bod. Stiller 
op og rydder op.  

 
 

The Fritter. 
 

Så blev det fredag igen og i de her kolde og våde dage, hygger vi os lidt mere end normalt med de 

fleste børns yndlingsbeskæftigelse, end vi gør i sommerhalvåret. Kan i gætte hvad det er?  

Ja da.... det er selvfølglig gaming på iPad, PlayStation, Wii osv.  

Børnene hygger sig på kryds og tværs af aldersgrupper med at spille, se sjove klip på youtube, 

eller høre musik.  

 

Vi laver selvfølgelig også andre aktiviteter, og lige nu er det meget populært at lave perlebakker.  

Børnene spiller også kalaha, tegner, spiller bold i forskellige former, hjælper med suppen, laver 

huler i skoven, leger på legepladsen, eller skrænten og hvad de nu ellers kan finde på af kreative 

ting. 
 

I går, torsdag, havde vi børnemøde. Vi snakkede om julefesten i fritteren og om der var stemning 

for en julefrokost også. Børnene er ikke så meget for blodpølse, æg og rejer, sild og snaps, så vi 

besluttede os for flæskesteg, lun leverpostej og måske et par fiskefrikadeller.  

Til julefesten blev der ønsket risengrød, julesnolder og ikke mindst at vi igen i år får de 

obligatoriske lækre honninghjerter. Ellen er sat på sagen med honninghjerterne og vi håber, at hun 

også kan få tid til at lave risengrøden til julefesten onsdag d. 7-12. Flere børn tilbød at de kunne 

bage lidt julekager til dagen derhjemme. Det vil vi, og de andre børn i fritteren selvfølgelig blive 

rigtig glade for, hvis det skulle komme så vidt. 

 

Vi fik også snakket om Liva og Matildes danseprojekt COOL DANCE, som bliver skudt igang 

efter nytår. De vil danse hver fredag fra kl 13.15 - 14.00. Hvis man har lyst til at deltage, kan man 

tilmelde sig på den seddel, der hænger på opslagstavlen i fritteren. Det er vigtigt, at man deltager 

hver fredag, hvis man tilmelder sig.  
 

Mille, Karl Magnus og Victor fra Sølv gruppe fortalte om næste uges store projekt BØRNE OL.  



De har nu arbejdet på den store begivenhed i et par uger sammen med Camilla fra fritteren.  

Vi glæder os til en uge med sjove og skøre discipliner sammen med dem.  

Se opslaget længere nede. 

 
Vigtigt info.  

Nu hvor vi nærmer os julen, er det også tiden hvor i hygger med æbleskiver, gløgg og julepyntning 

af jeres børns klasser.  

Vi vil gerne have, at i venter med at starte med jeres julehygge, til når fritteren har lukket.  

I må dog gerne starte i køkkenet kl 16.30, hvis i har brug for komfur og anretning af hyggen. 

Det er vigtigt, at i selv medbringer nøgler fra de rengøringsansvarlige, så vi ikke hele tiden skal 

lånes vores ud. Vi bruger dem nemlig selv på det tidspunkt af dagen.  

Skal i bruge sakse, lim, papir eller lignede, skal i også selv medbringe det, med mindre i har lavet 

en anden aftale med gruppelæreren. 

 
Mere vigtig info. 

Husk at der er vådt og mudret udenfor i disse dage, så det er vigtigt med rigeligt tøj i børnenes 

kasser i kælderen.  

 

Af samme grund er det selvfølgelig også vigtigt, at børnene går ud og ind igennem kælderen (der 

er altid sand og mudder under børnenes fodtøj her på vores skole 🙂), og i voksne tager de blå 

overtræksfutter på, hvis der er vådt og sjappet udenfor. 

 
God weekend allesammen.      
  
       
   Hilsen The Fritter 
 
 
Efterlysning:  

Hvis nogen skulle ligge inde med en sofa til fritterens fælleslokale, tager vi meget gerne imod den. 

Det samme gælder med jeres børns aflagte legetøj 

 
 
Uge 47  

FritterOl - Mille, Karl Magnus og Victor fra sølv, har sammen end Camilla arrangeret en hel uge 

med forskellige sjove konkurrencer. Kom og vær med...det bliver helt sikkert sjovt 

 
Mandag d. 28/11 
Jorden er giftig i salen.  
 
Onsdag d. 30/11 

Brydedag - Vi laver brydekonkurrence på den store blå madras inde i salen.  

 

🎅🎄❄️🍚🎁🎅🏻🎄❄️🍚🎁🎅🏼🎄❄️🍚🎁🎅🏽🎄❄️🍚🎁🎅🏾🎄❄️🍚🎁🎅🏿🎄❄️🍚🎁🎅 

 
1 december 



Vi julebager med Rikke og vi starter Linas jule/vintersolhvervs-tegnekonkurrence. 

Vi starter også med at pynte op til jul og vintersolhverv. 

Holger og Jesper starter også med deres "Find Nissen". 

 

🎅🎄❄️🍚🎁🎅🏻🎄❄️🍚🎁🎅🏼🎄❄️🍚🎁🎅🏽🎄❄️🍚🎁🎅🏾🎄❄️🍚🎁🎅🎅🎄❄️🍚🎁🎅 

 
Onsdag d. 7/12  
Julefest.  
 

🎅🎄❄️🍚🎁🎅🏻🎄❄️🍚🎁🎅🏼🎄❄️🍚🎁🎅🏽🎄❄️🍚🎁🎅🏾🎄❄️🍚🎁🎅🏿🎄❄️🍚🎁🎅 

 
Fredag d. 9/12 
Gamerdag 
 

🎅🎄❄️🍚🎁🎅🏻🎄❄️🍚🎁🎅🏼🎄❄️🍚🎁🎅🏽🎄❄️🍚🎁🎅🏾🎄❄️🍚🎁🎅🏿🎄❄️🍚🎁🎅 

 
Tirsdag d. 13/12  
Julefrokost. 

🎅🎄❄️🍚🎁🎅🏻🎄❄️🍚🎁🎅🏼🎄❄️🍚🎁🎅🏽🎄❄️🍚🎁🎅🏾🎄❄️🍚🎁🎅🏿🎄❄️🍚🎁🎅 

 

Grå gruppe 
 
Vi har været en del ude de sidste par uger - og det fortsætter vi med. Derude hvor der er højt til himmelen - 

der hvor lyd og larm lettere forsvinder og pladsen er til mere bevægelse. Vi har lavet bogstavjagt, formet 

tal, lavet fælleslege og spillet fodboldkampe. Det er koldt derude, men med det rigtige tøj er det en 

fornøjelse at lave udeskole. Tag gerne en snak derhjemme og opfordre jeres børne til at bruge 

flyverdragten/overtræksbukserne ....og så er det smart at øve den dumme lynlås og de irriterende lange 

snørebånd, hvis jeres barn endnu ikke mestre de to discipliner.  

Som nogle af jer måske har bemærket, har jeg flyttet lidt rundt på bordopstillingen i klassen. Børnene 

udbrød begejstret " det er jo li'som i hekseskolen" ...jeg håber, at denne opstilling og lidt magi kan skabe 

bedre arbejdsro i grupperummet. 

Frem til jul arbejder vi fortsat med bogstaver, men vi begynder også at snakke om klokken, timer og 

minutter.  

I uge 50 omdanner vi skolen til julegaveværksteder - mere om det i næste fredagsbrev  

Efter en god lang juleferie - fra fredag d. 16.12-t.o.m mandag d 2.1. - skal vi i gang med at lege købmænd, så 

I må gerne begynde at samle lidt sammen, når I har tom mad-emballage.....ikke af glas - vi har desværre 

ikke så meget opbevaringsplads i klassen, så det må først komme med i skole til januar  

Med disse ord ønskes I alle en dejlig weekend  

Kærlig hilsen Anette  

 

Fredagsbrev Bronze 

 

Vi har læst Hans og Grete (Andreas)  



Vi har øvet Hans og Grete idag. (Anna) 

Cecilie og Elias teater var helt magisk, det sagde Lise Lotte (Elias) 

Jeg syntes, det var sjovt. (Alma)  

Vi har lavet kulisser og slik til pandekagehusene. (Cecilie) 

Vi har lavet dukker (Valdemar)  

Vi har været gode og vi har øvet. (Carl Oskar) 

Vi har spillet på IPad (Frida) 

Valdemar og Frej var de bedste til at spille mine craft (Frej) 

Vi har lavet regn med penge. (Olivia) 

Vi har haft idræt og lavet yoga (Sigrid)  

Vi har danset med par. (Sofia)  

Vi har lavet Matematikfessor. (Gustav)  

Vi har klatret i træer. (Matias)  

Vi har leget. (Markus)  

Vi har lavet i bogstavbogen (Marius)  

Vi har hørt musik og danset (Kristian)  

Til allersidst det har været hyggeligt (Halfdan) 

Mange hilsner fra Bronze 

Brun 

 

Jeg har ikke været på skolen i dag og kommer først tilbage på onsdag, så de har vikar i mine timer. Det er 

MEGET vigtigt at ALLE har en eller flere frilæsningsbøger med. De skal også have deres Sikker Stavning 

med. 

 

Der er en dårlig vane i brun med, at en del enten ikke har penalhus med eller ikke har ret meget i deres 

penalhus… eller at de ikke gider tage det op og hellere vil låne af en anden. Det må I meget gerne følge op 

på hjemme og lige tjekke, at alt er som det skal være. 

 

Det går rigtig godt med Sikker Stavning og Ballon Skibet/Trylle staven, som de skal have med hver dag, men 

de må selvfølgelig også godt arbejde i den hjemme. 

 

Jeg har snakket med Louise (sundhedspleje) og hun kommer ind i klassen til foråret. Jeg har snakket med 

hende om de par episoder, der har været, og vi har sammen aftalt et forløb. Jeg gik i gang med forløbet i 

går, hvor vi snakkede om grænser og om at sige stop. Vi så et kort interview med Anders Lund Madsen om 

at kunne sige fra og mærke efter.  

 

Hemmelige venner blev sat i gang i onsdags, og det fylder mere end jeg lige havde forestillet mig. De har 

rigtig mange små detaljespørgsmål, og det er vigtigt at I hjælper dem med at huske, at de ikke må købe 

noget eller tage noget andet med end en tegning eller et lille brev. Det er MEGET svært for enkelte at holde 

på en hemmelighed, så vi har brugt en del tid på at snakke om, at det er noget de skal holde hemmeligt 

sammen med mig og deres forældre. Det er en god hemmelighed, og de kan glæde sig til på onsdag, hvor 

de får lov til at gætte og afsløre. 

 

Endnu engang vil jeg minde jer om, at vi går en kold, våd og til tider mudret periode i møde, så husk at give 

passende tøj og ekstra tøj med. 

 

God weekend 

Brian 

 

Sølv 
I denne uge har Martin og Jon skrevet fredagsbreve. Men udover deres input, så vil jeg varsle for jer, at det 

er Sølv, der skal gå Lucia i år. De har øvet sangen torsdag, og I må gerne øve med dem hjemme. Selve 

optoget finder sted tirsdag den 13/12 fra morgenstunden. Forældre er velkomne til at komme og kigge og 

lytte. 



 

God weekend. 

 

Gitte.  

 

 

 

  



Gul 
Pædagogiske dage 

Da alle lærererne var på pædagogiske dage, havde vi tre studerende fra VIA i Grenaa. Vi 

havde om Sverige. Der var nogen, der lavede en Quiz, nogen lavede en planche og andre 
lavede et teater. Det var sjovt og den sidste dag fik vi nudler og kage. 
Skrevet af Matilde og Jonas 
 
Julehygge 

Den 24 november kl. 16.30 er der julehygge i Gul for elever, forældre og søskende. Vi skal pynte 

op, spise æbleskiver og have pakkeleg. Husk en pakke til pakkeleg. Årets julepynts tema er hvide 

pomponer og iskrystaller. Det skal nok blive en hyggelig eftermiddag/aften.  

Vi skal også snart have fundet ud af, hvad vi skal lave af hyggelige julerier i december måned. 

Skrevet af Villads og Marcus hilsen gul. 

 
Natur og teknologi  

I NT har vi et emne om Island. Vi lærer om havet omkring island, om gletsjer eller jøkler som 

det hedder på islandsk og de islandske heste. Vi bruger undervisningsportalen clio-online. 

Det er både sjovt og spændende at arbejde med og vi lærer en masse.   

Skrevet af Hjalte 
 

Håber I alle får en dejlig weekend. 

Kh Anette  



 

 

  

  
  

 

Gule børn i fuld 
spring til 
Skolernes 

motionsdag 

  



Kære alle i Blå. 
 
Dette bliver et kort fredagsbrev denne gang. 
 
Jeg skriver nemlig et indlæg på Viggo om, hvad Blå skal arbejde med frem til jul. 
Det ligger klar på mandag. 
En masse praktiske oplysninger, som ikke skal stå her, nødvendigvis. 
 
Så her får I bare et skønt billede og ønsket om en god weekend alle sammen. 
 
Mange kærlige hilsner 
 
Louise 
 
 

 

 

Fredagsbrev Rød 
Siden sidst.... Vi har været i Berlin på studietur d. 3-8. Oktober. Vi boede på et check In hostel. Det var en 

fed tur. Vi fik god mad og shoppede en masse. Vi fik lært noget tysk og engelsk, og en masse om Berlin. Der 

var mange flinke mennesker. Vi var bl.a oppe i TV- tårnet, det var rigtig højt.  

Vi har også haft motionsdag i Grenå, man kunne vælge en masse forskellige former for sport som fx. 

Badminton, tennis, skate, fodbold, dans, ridning og svømning. Vi havde alle en god dag. •  

Husk at tjekke Viggo dagligt. •  

Samtaletiderne findes på opslagstavlen ( Viggo). •  



Husk årets julefest torsdag d. 15/12- 16. Den starter kl. 17.00-19.30.  

 

Skrevet af Oscar og Mikkel. 

 

 

Kære Rubin.  
Tillykke med det - I har slået alle skolens tidligere salgsrekorder!  
Vi har fået lov at fortsætte salget inkl. tilbud til og med mandag.  
 
Al kommunikation om samtaler mandag og tirsdag, samt meget mere ligger på Viggo. I er fortsat nødt til at 
hjælpe de unge med at tjekke lektier og opslag. 
 
God weekend! 
Kh, Helena 
 
 

 

Kære forældre i Grøn 
 

Pyha hvor tiden går stærkt!  

Vi har siden sidst færdiggjort forløbet med musikvideoer, romanforløbet “En-to-tre-NU!”, afviklet 

staveprøve, skrevet FSA, Skriftlig Dansk og startet projektforløb i naturfag op - igen, pyha hvor går 

tiden stærkt, men hvor går det godt. Jeg har modtaget alles FSA’er, og forventer at rette dem 

færdige inden jul. 

 

Grøn har under projektet kun - i mine timer - lektier for i historie. De skal færdiggøre deres 

fremlæggelser om 2. Verdenskrig, som skal afvikles i uge 48. De får ikke mere tid til at arbejde 

med det på skolen, så de er blevet bedt om, at aftale indbyrdes, hvad de hvis især skal lave. Det 

må I gerne spørge ind til også. 

 

I uge 48 og 49 tager vi i dansk hul på “Det moderne gennembrud”, som følger op på sidste års 

litteraturhistoriske forløb om “Romantikken”. I uge 50 er der juleværksteder på hele skolen. Grøn 

har mandag - onsdag fagmoduler i dansk, matematik og samfundsfag fra 13.25 -  14.55. Skema for 

ugen ligger jeg op på viggo, så vær opmærksom herpå.  

 
Skolehjemsamtaler 
Der er skolehjemsamtaler mandag og tirsdag de to kommende uger, og der er stadig enkelte af jer, 

som mangler at melde jer på en tid. I finder linket på viggo og inde på Grøns facebookside. 

 

Vær ellers opmærksomme på, at Grøn og Rubin skal deltage i DR’s nyhedsworkshop “I 

sandhedens time” tirsdag d. 29. november på Værket i Randers. Vi skal mødes på busterminalen 

kl. 08.45, hvor vi tager bus 214 mod Randers. Det er skolen, der sørger for billetter ud og hjem. Vi 

tager samme bus 214 hjem kl. 15:04 og er hjemme i Grenaa igen kl. 16.40. Eleverne skal huske en 



STOR madpakke, vand, evt. penge til en sodavand o.lign. Helena, Dorte og jeg deltager sammen 

med børnene.  

 

Må I alle have en dejlig weekend! 

 
De bedste hilsner,  
Stefan 

 


