
Fredagsbrevet uge 50 
 

Glædelig jul til alle jer fra alle os. 
Kære alle. 

Tusind tak for en rigtig hyggelig julefest i aftes. Det var dejligt, at så mange af jer kom og nød en aften 

sammen med os med musik, dans om juletræet og besøg af julemanden. 

Vi har i dag sagt glædelig jul til hinanden med højtlæsning af vores jule-eventyr og ´Nu er det jul igen’ rundt 

på hele skolen.  

Tusind tak for året der er gået og tusind tak til alle jer forældre for jeres indsats med rengøring, vedligehold, 

arrangementer, opbakning og deltagelse i alt hvad vi kalder jer ind til. 

Uden jer – verdens bedste forældre – så kunne vi ikke lave verdens bedste – og smukkeste skole…..tak for 

det. 

Dialogmøde d. 17. januar kl. 19-21…. 

Husk at sætte et stort kryds i kalenderen d. 17. januar, hvor Dialogudvalget inviterer alle forældre til det 

årlige Dialogmøde. I vil i løbet af ferien modtage et lille spørgeskema, som jeg meget håber I alle vil afsætte 

et par minutter til at besvare. I bedes også give besked om hvorvidt I deltager eller ej på Viggo, hvor der er 

oprettet en tilmeldingsblanket. 

Hvad med Fredagsbrevet i fremtiden? 

Siden august har Viggo været vores fælles daglige kommunikationsforum – og redskab. Vi har længe savnet 

en fælles platform, hvor al den hyppige og livlige kommunikation mellem skole og hjem kunne samles. Det 

har vi fået nu. Selv om vi stadig øver os med Viggo, så ER størstedelen af kommunikationen allerede flyttet 

på Viggo og det efterlader det go’e gamle Fredagsbrev i en lidt underlig situation. For hvad skal vi egentlig 

fylde Fredagsbrevet ud med når det meste allerede er skrevet på Viggo? På den anden side, så er netop 

Fredagsbrevet med til at skabe sammenhæng fordi det er i Fredagsbrevet, at overblikket over hvad der sker 

på HELE skolen kan ses. 

Ledelse, personale og bestyrelse er enige om at Fredagsbrevet er af stor betydning for overblikket og for 

oplevelsen af, at vi alle deler viden om hvad der sker rundt omkring på hele Norddjurs Friskole og derfor 

ønsker vi at afprøve en form hvor fredagsbrevet fremover bliver et månedsbrev og at der samtidig bliver 

arbejdet med indholdssiden. Vi tager meget gerne imod reaktioner i forhold til at gøre Fredagsbrevet til et 

månedsbrev og håber I vil skrive til Dorte over Viggo såfremt I har ideer og/eller indvendinger imod at 

ændre lidt i Fredagsbrevet. Vi påtænker at afprøve den nye form fra 1. feb og vil meget gerne have evt. 

input fra jer inden. 

Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. 

Vi ses igen tirsdag d. 3. januar. 

De allerbedste julehilsener 

Dorte 

 

 



Kære forældre, børn og ansatte på NDF 
 
I bestyrelsen har vi på årets sidste møde taget hul på snakken omkring, de vigtige 
lilleskole værdier. Hvorfor har vi valgt NDF som skole for vores børn, hvad har vi valgt til, 
er der andre måder at gøre tingene på?  
Dette som optakt til kommende dialogmøde d. 17 januar. Hvor vi håber at i alle vil støtte 
op og deltage, så vi i fællesskab kan gå i dialog om vores skole.  
 
Vi vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår - vi ses i 
2017 til et nyt og spændende år på NDF.  
 
På bestyrelsens vegne 
 
Rie og Berit 

 

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 lørdag klokken 14. 
HUSK at tage rengøringsnøgle med!  
 

Rengøring i kommende weekender:  
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.   

Uge 1: Gul og Rubin 4 

Uge 2: Hvid og Grøn 1 

Arrangementer  
Uge 50  Juleværksteder mandag-torsdag. 

Torsdag: julefest 17-19,30 
Fredag: juleafslutning  

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

Uge 1 Tirsdag: alle er tilbage efter en lang juleferie. 
OB har volleyturnering i Åstruphallen. 

 

Uge 2 Terminsprøver for Grøn Særskilt skema udkommer 

Uge 3 Dialogmøde for hele skolen 19-21 Dialogudvalg  
 



 

Kære grå gruppe  
 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lyst 2017 

🎅🏻✨  
Husk at samle emballage til vores købmandsbutikprojekt som 
starter op i løbet af januar - men ingen glasemballage  
 

Kærlige julehilsner fra Anette  
 
 

Fredagsbrev Bronze 

 

Børnene har Bronze har virkelig klaret juleværkstederne flot.  
De har været rundt på forskellige værksteder og har virket glade og tilfredse når vi har 
været samlet i klassen om at spise formiddagsmad og frokost.  
Jeg har været så heldig, at en del af dem har været i mit værksted. Her har de arbejdet 
godt og hygget sig. Børnene har været gode til at komme ned til mig, hvis de var i tvivl om 
hvad de skulle, hvor de forskellige værksteder hørte til eller lige havde brug for min hjælp. 
 
Om morgenen har åbnet julekalender, tændt lys og fejret et par fødselsdage.  
De sidste par dage har der været lidt flere konflikter eller nogle der blev kede af det. Men 
de har hentet hjælp og er kommet videre. Vi har december og generelt er børnene lidt 
mere trætte og følsomme end ellers. Det er også en særlig måned med masser af 
forventning, aktivitet og måske lidt flere godter end ellers. Det bliver godt for dem alle med 
en dejlig lang juleferie.  
Efter ferien forsætter vi med læsning og bogstavbogen. Vi vil også have mere fokus på 
deres skrift. Det skal jeg nok skrive mere om senere.  
 
Mange tak til kontaktforældrene for at få styr på ris ala manden og tak til dem der leverer.  
I må gerne lige tjekke tasken for en stor hvid kuvert og hjælpe jeres barn med at få den 
under træet. Hvad den gemmer på, er selvfølgelig en hemmelighed.  
 
Rigtig glædelig jul til jer alle.  
 
Mvh Lise Lotte 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så går vi på juleferie, og alle pakker i vores pakkekalender er blevet fordelt. Nisserne er 

afsløret og det er gået rigtig godt – stor ros til børnene for at kunne håndtere det at være 

en sød drillenisse. 

 

Når vi kommer tilbage i det nye år, vil vi fortsætte med årsplanen, og selvom det er 

hyggeligt med nogle anderledes forløb, så glæder jeg mig til igen at have 'almindelig' 

skema. 
 

I skal nyde jeres ferie sammen, men den daglige læsning er stadig rigtig vigtig – forsøg at 

lave nogle hyggelige stunder sammen, hvor læsning bliver noget de forbinder med hygge 

og samvær med jer. 

 

Husk at kasserne i klassen og i kælderen skal tømmes inden I går på juleferie. 

 
God weekend og juleferie 

Team Brun 
 

 

FREDAGSBREV fra sølv 

 

Vi har øvet Lucia i musik.  
Vi har lært romertal sammen med Gitte. Det var meget sjovt.  
Vi har om Tanzania sammen med Lise Lotte. Vi har lavet film. 
Hilsen Karl Magnus. 
 
Vi har arbejdet med historierne om Mor og onkel Pedro og Albert. 
Vi har lavet opgaveark som vi må selv bestemme om vi vil arbejde sammen om eller 
alene. 
Slut put finale fra Anton. 
 
Jeg synes det var både lidt pinligt og rigtig sjovt at gå Lucia. Pinligt, fordi der var mange 
mennesker, men sjovt, fordi det var anderledes. 
Astrid E. 
 
Hej. 



Det har været sjovt på juleværkstedet. Der var mange værksteder. Inde i Sølv kunne man 
lave perler. I MT1 kunne man lave flasker. Inde i Gul kunne man lave kryds og bolle. Man 
kunne lave armbånd og nøgleringe. Man kunne lave billeder sammen med Palle. 
Det hele var så sjovt. Jeg tror alle synes det var sjovt. Der mange, der mødte sine store-
venner. Jeg mødte mine store-venner. 
Hilsen Selja 
 
Det har været super sjovt. Vi blev præsenteret for værkstederne mandag. Der var mange 
at vælge imellem. Der var eksempelvis perlen, selfieværksted og musikværkstedet. Det 
var hyggeligt at være sammen med sine venner i værkstederne. Det bedste var at lave 
ting. Den fedeste ting jeg har lavet er en flaske. 
Hilsen Albert fra sølv. 
 
Gittes ord 
Tredie klasse har på nogle områder været en svær øvelse. Mange ting er blevet sværere. 
Tekster og krav, flere timer på skemaet, nye lærere. Nu er et halvt skoleår gået, og det, 
der var svært i september og oktober, er ikke ligeså svært længere. Nye rytmer er lært, nyt 
er blevet velkendt. Og heldigvis er tredie klasse slet ikke forbi. Vi har seks gode måneder 
foran os, hvor vi fortsætter de mange gode ting, vi er i gang med. Særligt er det nyeste, 
venskabstaler og fredagsbreve, blevet en populær opgave, og eleverne er ved at blive 
rigtig gode til det. Stille og roligt udvider vi, og måske når vi "drømmen om at lave en avis 
en dag" allerede i dette skoleår. 
December har vi i særlig grad brugt til det, som juletiden er for blandt andre mig selv, 
nemlig kærlighedsbudskabet. Vi har brugt emnet "adjektiver" ved at skabe en masse 
positive sætninger, der er lavet til plakater og hjerter. Vi har brugt positive vendinger, 
snakket om at hjælpe hinanden og om, hvordan vi påvirker hinanden med vores sprog og 
adfærd. Luciaoptoget blev et meget smukt komma på at finde lyset i fællesskabet, at være 
sammen om noget, der kun kan lade sig gøre, når man arbejder som en enhed.  
Jeg går på ferie med stor glæde og forventninger til det næste halve år. 
I dette fredagsbrev er det også meget vigtigt for mig at fortælle jer, at Selja skal på eventyr 
de næste tre måneder. Sammen med sin familie rejser hun til det australske kontinent, og 
jeg er slet ikke spor misundelig. Selja har lovet at skrive til os og berette om sine 
oplevelser, og vi indlægger små brevskrivningsøvelser den anden vej. Jeg håber, I alle fik 
givet hende en gensynskrammer. 
God ferie til jer alle. 
Gitte. 
 
 
 
  



 

Kære Gul 
 

Glædelig Jul og tak for det fantastiske 
første halve skolea r sammen med jer. 

Ha ber I alle fa r et lykkebringende Nyta r.  
Pa  gensyn i det nye a r.  

Kh Anette 
 
Juleværksted 
Vi har i den sidste uge haft juleværksted på skolen. Her kunne man lave en masse forskellige gaver til sin 
familie og sine venner. Det var mega sjovt:-) Alle på hele skolen kunne lave julegaver og hyggeting. Lærerne 
var gode til at hjælpe med de forskellige ting.  
 

Billedkunst 
I billedkunst er vi blevet færdig med vores projekt Verdens bedste læserum.  Efter ferien skal vi i gang med 
farvelære. Der skal udforskes og eksperimenteres med farver. 

 

Verdens bedste læserum 

   

 
                                                   
LDK 

Så er vi færdig med vores LæseDecemberKamp - det blev til ikke 

mindre end 1240 sider i alt! Super godt gået GUL. 

LæseDecemberKampen handlede om, at vi skulle læse og tælle 

sider hver dag indtil vores juleferie. Og nu er Matilde, Siri og Lucas 

igang med at fordele alle pebernødderne til alle i klassen. 

 

Historie 
I historie er vi igang med at filme nogle scener om myten om hvordan Rom blev grundlagt. Fx skal 
vi en scene om hvordan Romulus drabte Remus.  
 



Matematik 

I matematik har vi lavet julepynt de sidste par gange, vi skulle lære at bruge en passer. Men før det 

lærte vi noget om sandsynlighedsregning - chancen! 

                                                 
I det nye skoleår skal der arbejdes videre med Det Gamle Rom - filmene skal redigeres, og der skal læses og 
laves flotte præsentationer. Vi starter de første dage med at arbejde med et innovativt 
undervisningsmateriale fra LEGO - LEGO SERIOUS PLAY ekspeditionen. En ekspedition ind i eleverne 
Tankeverden 

Skrevet af Amalie, Matilde, Louie og Marcus 
 
 
 

FREDAGSBREV FRA HVID 

I dansk afsluttede vi det fantastiske fantasyemne med skammerens datter og where the 
Wild things are 
 
I natur/teknik har vi været meget oppe i fysik. Vi har lavet en masse flotte plancher hvor 
man kan lære at forstå hvad der sker i naturen 
 
 
I idræt afsluttede vi jumpstyle. Det er at man hopper til et godt beat 
 
 
Vi har lavet et krydssystem hvis man får 3 krydser skal man som fx. Skrive 
FREDAGSBREV eller lave en lille hyggelig tjans. Krydser kan man få hvis man fx. Har 
glemt at lave lektier eller forstyrre i timen og meget mere  
 
Vi har haft sødenisser i hele den kærlighedsfyldte, hyggelige og skønne december hvor vi 
giver/gør søde ting til hindanen 
 
Lavet af Noah 
 

 
Kære alle i Blå. 
 
En dejlig uge er slut. Der er blevet julet til den helt store julemedalje. Gaver er blevet lavet med stor 
koncentration og en hel del latter, skolens juletræ blev pyntet, vi havde julefest og I havde også tid til leg 
med jeres lillevenner. 
 
I har været så gode til at følge jeres lillevenner på værksteder hele ugen. Forhåbentlig har I også nået at få 
lavet gaver til jeres egen familier ;-) 
Vi har afsluttet ugen i dag med julefilm, ris a la mande og julehistorie -og sange. 
 
Kære alle, nu håber jeg, at I alle får den dejligste jul med jeres familier, og at I vil nyde jeres ferie. 
 
Rigtig glædelig jul til alle og selvfølgelig også et godt nytår. 
 
Vi ses igen den 3. januar :-) 
 
Kærlig hilsen  
Louise 
 
 

  



Volley i OB 
 
Tirsdag den 3. januar starter vi traditionen tro op, med en stor OB 

volleyturnering i Åstruphallen. Derfor skal alle møde omklædte kl 8.15, den 3. 

jan. i salen i Åstruphallen. I har fri kl 13.15, dog er der OB-band. 

Vi stiller naturligvis med et lærerhold. 

 
Kh OB-teamet 

Kære Orange! 
 

Så blev det endelig jul....og endda med en lang ferie indbygget! Jeg ønsker jer alle en glædelig og 

fredfyldt jul, og selvfølgelig også et godt nytår.  

 

Jeg vil også lige huske jer på, at det er vigtigt at man læser HVER dag!....også selv om det er ferie. 

Gå på biblioteket....der er gode bøger for enhver smag! Efter ferien, skal vi igang med en ny 

roman; Djævlens lærling. 

 
Husk at se opslaget om volleyturneringen den 3. januar, her andet steds i fredagsbrevet. 
 

Sidst, men ikke mindst; tak for god julemad i dag....vi smovsede i både fiskefileter, frikadeller, lun 

leverpostej og meget andet, allerede fra kl. 9.00!  
 
Kh. 
Jose 
 

Fredagsbrevet til Rød er vedhæftet som pdf 
 

Kære Rubin 

Tak for et rigtig godt og nærmest fortræffeligt 2016 og første halvdel af jeres 8. klasse. Der har 

været masser af udfordringer og kedelige ting, men også sjov, ballade og glæde! Jeg tror ikke, 

nogen kan tænke sig en bedre afslutning på et år end den, vi har haft den seneste uge - minder 

om, hvordan I var de første, der sammen med Grøn, gik Lucia-optog, samt entreprenørskabet for 

Photocare, hvor I har slået alle salgsrekorder fra tidligere hold på skolen og kun på to dage! I alt 

sætter julemand Peter lidt over 4600kr ind på klassekassen. Til gengæld var der overskud! Se, dét 

er en god historie - og dem er I fulde af i gruppen. 
 

Her ville jeg gerne skrive lidt om, hvorfor nogen prikker øjnene ud på hinanden (på klassebilledet) - 

fordi dét er da bare slet ikke i orden! Tag lige snakken derhjemme, for jeg ved ikke, hvordan sådan 

noget kan ske i Rubin. Og så pga et laderkabel… 

 



I det nye år får I både nye tysk-, engelsk- og danskbøger, der ligger klar til jer. Det er primært 

arbejdsbøger, da vi faser grammatip.com ud i løbet af foråret og vender tilbage til grifleriet med 

blyant og viskelæder, når det er træningsopgaver i klassen. Dog skal I være færdige med rest-

opgaver, I måtte have liggende på grammatip, gerne inden vi ses efter ferien.  

 

Tirsdag den 3. januar starter vi 2017 op, traditionen tro med volley-turnerning i Aastrup-hallen. I får 

mere info om mødetidspunkt på Viggo, så hold øje med det! 

 

Glædelig jul og rigtig godt nytår til jer alle! 

Kh, Helena 

  

http://grammatip.com/


Kære forældre i Grøn 
 

Så blev det jul igen. 

 

Som I nok har bemærket, så har jeg de sidste uger op til juleferien ændret i årsplanen således at vi 

har opfrisket grammatik i stedet for forløbet om Det moderne gennembrud. Jeg har vurderet, at det 

var vigtigere idet terminsprøverne er lige om hjørnet.  

Eleverne har i denne uge også selv lavet en læseprøve på internettet. Deres resultater har de kun 

selv kendskab til, da det kun var en “for sjov”-prøve. Nogle af dem har også fået en læseprøve 

med hjem, som de kan lave i løbet af julen. En læseprøve tager 30 minutter (45 min. for nogle - de 

ved selv hvem). Prøverne er kun til selvhjælp, så det er ikke noget, de skal aflevere.  

 

Terminsprøver og standpunktskarakterer 

Terminsprøverne afholdes i uge to og starter kl. 09.00. Alle møder dog senest kl. 08.30. I uge 1 

arbejder vi i dansk hen mod terminsprøverne og afgangsprojektet i uge 4. 

 

Planen for terminsprøverne i uge 2 ser således ud: 

Mandag:  alm. skema 

Tirsdag:  skriftlig matematik 

Onsdag:  skriftlig tysk 

Torsdag.  dansk - skriftlig fremstilling 

Fredag:  dansk - retstavning og læseprøve 

 

Standpunktskarakterer gives altid efter terminsprøvernes afholdelse, så Grøns termins- og 

standpunktskarakterer bliver givet i uge 4. 

 

Afgangsprojekt 

I uge 4 bliver 9. klasses afgangsprojektet afviklet. Temaet er “Ungeliv” og er tværfagligt mellem 

dansk, historie og samfundsfag og med Dorte og jeg som afviklere. Vi forbereder i uge 3, i uge 4 

arbejder eleverne selv og i 5 afvikles fremlæggelserne mandag og tirsdag. Eleverne skal selv 

vælge et arbejdsområde indenfor emnet, udarbejde en problemformulering, arbejds- og 

dataspørgsmål samt lave et kreativt produkt som supplement til deres projekt. Alt dette forbereder 

vi dem som sagt på i uge 3. De må selv vælge, om de vil arbejde selv eller to og to.  

 

Volley 

Husk at vi mødes til volleyball i Aastrup-Hallen d. 3. januar. Lærerne stiller med et helt vanvittigt 

hold, så Grøn skal tage sig sammen. :) 



 

Til sidst vil jeg bare ønske jer alle god jul og godt nytår.  

 

De allerbedste julehilsner  

Stefan  

 


