
Fredagsbrevet 3. marts 2017 
Nyt fra kontoret. 
Kære alle. 

Hermed den første udgave af Fredagsbrevet som månedsbrev. Vi vil i dette Fredagsbrev og i alle 

fremtidige bestræbe os på, at give alle jer et spændende indblik i alt det som hverdagen på 

Norddjurs Friskole indeholder. De daglige informationer udveksles nu på Viggo og derfor vil vi gerne 

arbejde hen mod en form hvor Fredagsbrevet giver alle jer læsere et godt overblik over hvad der er 

blevet arbejdet med og hvad planerne for den kommende måned indeholder. 

Fredagbrevet udkommer frem over den første fredag i måneden. 

Det er forår og vi byder velkommen til Lime gruppe. 

Og dermed tid til meget snart at byde vores kommende børnehaveklasse velkommen i Tidlig 

skolestart. I sidste uge mødtes klassen for allerførste gang til ’Pølsemøde’. Det var dejligt at hilse på 

alle vores kommende elever og deres forældre. Hvid gruppe som skal være storevenner var også 

mødt op til ’Pølsemøde’ og sammen med deres kommende små lillevenner hjalp Hvid med til at 

gøre deres første møde med skolen til en rigtig god oplevelse. Mens de voksne holdt møde om alt 

det praktiske omkring skolestart, så var Hvid og personalet i Fritteren sammen med de små og 

assisterede dem i at få taget den første fælles beslutning som gruppe – nemlig gruppens farve. 

Mandag d. 3. april starter Lime gruppe på NDF – og vi glæder os. 

 

Forår er generalforsamlingstid… og I indkaldes hermed 

Sæt et stort X i kalenderen torsdag d. 6. april 2017 kl. 17.00, for da er det tid til den årlige 

ordinære generalforsamling på Norddjurs Friskole. 

Sammen med denne første indkaldelse erindres samtidig om, at eventuelle forslag til 

generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til bestyrelsesformand Kim P. Andersen senest 

d. 15. marts 2017 

Endelig dagsorden med tilhørende bilag udsendes i slutningen af uge 11.  

Under generalforsamlingen vil der vanen tro være cirkuslegeplads for børnene og bespisning 

af både børn og voksne ved pølsevognen i gården når generalforsamlingen er slut. 

Vi håber at se jer alle sammen til en eftermiddag/aften med cirkus, pølsevogn, 

generalforsamling, samvær og gode snakke om vores skole. 

P.B.V.E.B 

Dorte Albæk 

 



Sarahs barselsvikar er fundet…… 

Når Sarah midt i april starter sin barselsorlov overtages det meste af Sarahs skema af Sasja. Sasja 

kender Rød gruppe rigtig godt efter hun for nyligt havde en længere praktikperiode her på NDF. 

Sasja bliver færdig som lærer i maj/juni og vi er meget glade for at kunne byde hende velkommen 

tilbage hos os. Sasja præsenterer sig selv senere i dette Fredagsbrev. 

 

Rigtig god weekend  

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!  
 

Rengøring i kommende weekender:  
Uge 9: Gul og Rubin 3 

Uge 10: Hvid og Rubin 4  

Uge 11: Rød og Grøn 1 

Uge 12: Orange og Grøn 2 

Uge 13: Grå og Grøn 3 

Uge 14: Bronze og Grøn 4 

- Skolen er lejet lørdag morgen til søndag eftermiddag af Vibeke Marx – forælder i Brun og Gul.  

Arrangementer  
Uge 10 Tirsdag: forældremøde for Rød og Orange 

 
 

Uge 11 Rubin i brobygning  

Uge 12   

Uge 13 Onsdag: udendørsudvalg  



Uge 14 Mandag og tirsdag: skole/hjemsamtaler for Rød 
og Orange 
Torsdag: Generalforsamling 

Sølv hjælper bestyrelsen med 
at stille op og rydde op 
efterfølgende. 4 forældre 
deltager i cirkuslegeplads.  

 

Kære elever og forældre på Norddjurs Friskole 
 

Mange af jer kender mig allerede, og flere af jer har nok også set mig på skolen i efteråret, da jeg 

var så heldig at have min sidste praktik som lærerstuderende hos jer. Fra d. 18. april kommer I dog 

til at se endnu mere til mig, da jeg er blevet ansat som vikar for Sarah mens hun er på barselsorlov, 

og jeg skal derfor have min daglige gang på skolen.  

 

Til de af jer som ikke kender mig så godt endnu, så hedder jeg Sasja og er 28 år. Jeg er født og 

opvokset i Gjerrild, men bor i Århus, hvor jeg også går på læreruddannelsen. Her er jeg ved at 

færdiggøre mit 4. og sidste studieår, og fra juni af kan jeg kalde mig færdiguddannet lærer i fagene 

dansk, musik og historie. Min fritid går i øjeblikket med en masse musik og drama, og de fleste af 

mine aftener er afsat til øvere, enten med det Big Band jeg er sanger i, eller den musical jeg spiller 

med i.  

 

Jeg ser frem til mange gode timer ude hos jer og glæder mig til samarbejdet.  

 

Varme forårshilsner til jer alle, Sasja 

 

 
 

  



Juhuuuu... foråret er på vej og det kan mærkes på os alle.  
Vi bliver alle lidt gladere, når solen skinner og vi kan lege udenfor.  
Der bliver spillet bold, leget på klatrestativet og i gyngerne, bygget huler, snittet med knive og lavet 
bål. Vi elsker at være ude. 
Indenfor hygger vi med hjemmebagte boller til frittermad, gryderetter, frugt og en rugbrød engang i 
mellem.  

 

 
Vi leger i Hyggehulen, hvor der også bygges 
huler, leget med dukker og klodser, lavet 
fantastiske kreationer i LEGO, læser og 
slapper af.  
I Krea maler vi på sten, tegner flotte tegninger 
med Nicole og laver masser af 
perlepladekreationer af vores nyindkøbte 
20.000 perler.  

 
 
Holger har stadigvæk gang i produktion af 

rollespilsvåben. Børnene designer selv hvordan våbnet skal se ud og det er ikke fantasi de unge 
drenge mangler, hvad det angår.  
Vi træner selvfølgelig også fodbold, så vi er helt klar til årets SFO-cup. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Vigtig info ang SFO cup.  
 
Fredag d. 10 marts tager både Grå og Bronze på tur til 
Kattegatskolen (Østerhallen), hvor vi skal spille fodbold og 
heppe på klassekammeraterne. Vi går, begge klasser, alle mand, fra skolen efter andet modul. Vi 
holder altså Fritter for Grå og Bronze i hallen den fredag. 
Per pedel kører vores tasker mm derned.  
Kampene starter kl 13 og er senest slut kl. 15.30. (Se kampprogram på tavlen i fritteren) 
Børnene skal hentes i Østrehallen (Kattegatskolen) senest kl 16.  
Husk at sige farvel til en voksen og streg jer på gåhjemsedlen, når i går.  
 
Fredag d. 17 marts er det så Brun og Sølvs tur til at spille.  
Vi går også her, begge klasser og alle mand, fra skolen efter andet modul. Vi holder altså Fritter 
for Brun og Sølv i østrehallen denne fredag.  
Per pedel kører vores tasker mm derned.  
Kampene starter kl 13 og er senest slut kl. 15.30. (Se kampprogram på tavlen i fritteren) 
Børnene skal hentes i Østrehallen (Kattegatskolen) senest kl 16.  
Husk at sige farvel til en voksen og streg jer på gåhjemsedlen, når i går.  
 
 

 
 



Vi vægter at det er vigtigt at alle deltager, enten 
som spiller, eller som hepper, så det må i gerne 
hjælpe med at støtte op om.  
 
PS: Husk sko og shorts til dem som skal spille. Vi 
har T-shirts med til alle.  
 
PPS: Vi mangler stadig en holdleder til det ene 
pigehold d. 10 marts, hvor det er Grå og Bronze 
som spiller.  
Det er ikke farligt. Man skal bare sørge for at 
samle holdet dernede, at alle har det sjovt og får 
spillet lidt.  
 
God weekend til jer alle..... 
 
Hilsen Fritterteamet.  
 

 

Grå gruppe  

 
Vi er i denne uge startet op med at lave vores egne ordbøger - vi klipper, klistre og skriver 
små ord  
Børnene er begyndt at læse højt for hinanden, så hvis jeres barn har en læs-let-bog 
hjemme, som de gerne vil læse højt for klassen, så send den endelig med i tasken. 
 
De sidste to uger har jeg ofte delt gruppe i to mindre grupper. Den ene grupper arbejder 
selvstændig med en opgave eller spil ude i fritteren og den anden gruppe arbejder med en 
opgave, der kræver mere hjælp inde i klassen. Efter 15-20 minutter bytter vi - den form 
giver mere ro til de svære opgaver og det er lettere for mig at spotte de børn, der har brug 
for lidt ekstra hjælp.  
 
Jeg er ikke på skolen i uge 11, men Emil er vikar.  
Jeg minder om skolehjemsamtalerne som ligger sidst i marts - der hænger tider og dato på 
opslagstavlen i klassen  
 
God weekend  
Kærlig hilsen Anette  

 

Kære alle i og omkring Bronze 

 

I Bronze arbejder vi fortsat med Den første læsning. 

Børnene er optaget af historierne og figurerne i bogen. De sjove illustrationer bruger vi til 

at snakke ud fra og de understøtter teksternes indhold godt.  

Den næste periode fortsætter vi med at læse dagligt og at arbejde i arbejdsbogen 

løbende. Børnene får desuden forskellige individuelle opgaver ved siden af. Vi bruger 

også forskellige spil og ordlege til at understøtte læsningen.  

Vi har fokus på, at lydere ord og at få flere små ord automatiseret.  

Vi har også fokus på at skrive de små bogstaver.  



Det er fortsat meget vigtigt med den daglige læsning. Mange af dem er meget motiverede 

for at skrive. Det kan være huskesedler, lister, små historier og beskeder eller små 

navnekort til spisebordet.  

 

Den næste periode har vi desuden fokus på trivsel i klassen. Vi får besøg af Akt- Christina 

som laver forskellige små øvelser og aktiviteter sammen med os.  

Vi har fokus på at det er vigtigt at sige stop til hinanden og vigtigt at lytte, hvis andre siger 

stop. Børnene øver sig i at hente en voksen. Vi har snakket en del om, at man ind imellem 

godt kan blive sur og vred og at det tit er godt at gå lidt væk fra hinanden. Ofte er det små 

misforståelser, der giver konflikter. 

 

Det har fungeret rigtig godt med legemakker i en periode. Den næste periode skal vi prøve 

med legegrupper. Det hjælper til at børnene kommer til at lege mere på kryds og tværs og 

lærer hinanden bedre at kende.  

 

Bronze er en rigtig dejlig gruppe med masser af energi og aktivitet. De er nysgerrige og 

undersøgende og har masser af fantasi. 

Lise Lotte 

Kære alle i og omkring Brun 

 

I brun har vi taget fat på den danske forfatter Ole Lund Kirkegaard, og er lige nu i gang med Lille 

Virgil. Dejligt at høre hvor god en fantasi og indlevelse jeres børn har. Alle der havde lyst fik lov til 

at lege Kong Gulerod, som sad for skud for de andre elevers spørgsmål om alt fra 'Hvordan 

smager en kuffertfisk?' til 'Hvad gemmer du under den høje hat?'.  

 

I Sikker stavning skal vi snart i gang med den næste diktat, men det skal jeg selvfølgelig nok give 

besked om på Viggo. 

 

Vi har stadig legegrupper i første frikvarter, og det går som forventet lidt op og ned. I går lavede vi 

en øvelse, hvor de skulle skrive forskellige ting om det at have legegrupper, og det kom der noget 

rigtig godt ud af.  

 

På torsdag i 2. modul flytter vi klasselokale. Det fortalte jeg dem i dag, og det gav en del uro og 

spørgsmål. De faldt lidt til ro, da jeg fortalte, at de jo stadig gik i fritter, og kunne komme på besøg i 

deres gamle klasselokale. Det kommer til at kræve lidt tilvænning for dem ikke at gå igennem 

kælderen, men derimod gå ind ved MT1. Så når de møder om morgenen, skal de gå over med 

deres ting i klassen og derefter gå over i fritteren. Så selvom de er flyttet på MT1, så hører de 

stadig til indskolingen og må ikke opholde sig i klasselokalet om morgenen eller om eftermiddagen. 

 

God weekend 

Brian 



 

  



 

  



 

  



  



Gul  

 
Her er Gul gruppes månedsbrev. Alle har været i gang med at skrive om de forskellige ting, vi har 

arbejdet med og oplevet siden sidst. God læsning 

 

 
 
Dansk 
I dansk arbejder vi med mange ting. Men lige nu har vi meget fokus på læse hastigheden. Vi har 
været inde på danskgyldendal.dk  hvor vi skal læse en tekst. Der er 3 forskelige niveauer. Inde på 
siden er der en tekst som man skal læse på tid. Når man er færdig med at læse teksten, skal man 
skrive sin tid på et stykke papir. Og efter man har gjordt det, skal man svare på spørgsmål til teksten, 
for at se om man har forstået det, man har læst. Det er selvfølgelig vigtigt at alle husker også at få 
læst derhjemme hver dag i deres frilæsningsbøger. 
 
Vi arbejder igen med fandango, som vi ikke har arbejdet med i et stykke tid. Vi har arbejdet med en 
tekst som hedder: Opus lll. Teksten handlede om en dreng der hed Ebbe, som drillede de gamle 
mennesker, men en dag tog de gamle hævn! 
Næste uge skal vi arbejde med en anden tekst som hedder: ... og stjernerne er af guld. Husk at 
teksten skal være læst til på mandag. 
Skrevet af Rigmor og Ronja. 
 
Historie 
I historie har vi haft fokus på Det Gamle Rom. Vi har bla. lavet nogle film om myten om Romelus og 
Remus. Romelus og Remus var de to tvillinger, som man troede, var dem der grundlagde Rom. Vi 
var delt ind i nogle grupper og så skulle vi genfortælle myten. Det var en sjov og anderledes måde 
at lære noget på. Derefter har vi haft om Roms gamle bygninger, hvor vi skal lave præsentationer 
for hinanden om de forskellige bygninger. De bygninger vi skal fortælle om er: Forum Romanum, 
Colosseum, Pantheon, Circus Maximus og Vesta-templet. 
Skrevet af Liva og Ofelia 

Fastelavnsfest 

   

Vi startede dagen inde i vores klasse, 
hvor vi gjorde os klar med vores 
udklædning, og ventede på at vores 
storevenner kom og hentede os. Vi skulle 
slå til tønden i salen sammen med hele 
Mellemtrinnet, og der blev fundet 
kattekonger og kattedronninger. Så 
skulle vi spise fastelavnsboller og hygge 
i klassen. Grøn gruppe uddelte præmier 
til de bedste udklædte. Der var mange 
kategorier. De der vandt fik en pakke 
Toffifee. 
Skrevet Johannes og Lukas 

   

   

http://danskgyldendal.dk/


 
Natur og teknologi 
 

I naturteknologi har vi om vores Solsystemet. Vi startede ud med at læse om forskellige opfattelser 
af, hvordan det hele startede Big Bang - Gud - nordisk mytologi. Derefter har vi undersøgt en masse 
om emnet. Vi har feks. lært hvor mange kilometer, der er fra de forskellige planeter til Solen. Vi har 
også læst om, hvordan planeterne kredser om Solen og det feks. tager et år for Jorden at komme 
rundt om solen. Lige nu er vi i gang med at lave flotte plancher, hvor vi farver planeter og skriver 
faktabokse om dem. Vi har fx lært at de blå planeter som Uranus og Neptun er is planeter. Nogen 
har lavet små modeller af vores Solsystem, hvor man kan se hvordan de kredser om solen. 
Skrevet af Hjalte, Jonas og Sylvester                                                                                                          
 
 
UgeSex 
Vi har lavet nogle film i uge sex, som handler om mobning på socialemedier, i skoler og i politik. Vi 
havde startet forløbet med at se tre forskellige cases på socialemedier. Casene var på Snapchat, 
Facebook og Instagram. Bagefter skulle vi lave en film om de forskellige emner. Nogle fik Facebook 
andre fik Instagram og nogle fik Snapchat. Nogle af drengene lavede en film om mobning hos 
politikkere. Politikkere er ikke altid gode til at tale pænt til hinanden - specielt ikke i valgkampen. De 
roser aldrig hinanden, men kritiserer og sviner hinanden til. Der var også nogle andre drenge, som 
skulle lave en film om mobning på en skole. Filmen handlede om, at der på skolen var der to mobber 
og et offer der blev mobbet. 
I næste uge skal vi se alle filmene sammen med Hvid gruppe. 
Lavet af Louie og Villads  
 
I uge sex havde vi også Jeanette. Vi havde om kroppen og puberteten. Vi fik fortalt om, hvordan en 
livmor ser ud. Jeanette tegnede det på en stor planche. Vi kunne hente en app, hvor man kunne se 
hvordan piger og drenge udviklede sig udenpå, fra barn til puberteten. Vi lærte også at sætte 
grænser. Vi skulle se på hinanden ansigtsudtryk, når vi gik tættere og tættere på. Vi skulle tegne 
vores følelser på et A4 ark. 
Skrevet af Iben og Siri 
 
Pigeovernatning 
Alle pigerne (næsten) kom kl.17:00 på skolen. Vi redte vores senge og fik bestilt pizzaer. Vi spiste 
da pizzaerne kom - de fleste kunne dog kun spiste halvdelen af deres pizza - men så kunne de 
gemmen resten til madpakken næste dag. Efter vi havde spidst. Stillede vi redskaber frem i salen. 
Og legede jorden er giftig. Nogle fik også fodbad. og vi spiste popcorn og slik. Ca. kl.19:30 begyndte 
vi og gøre os klar Til at komme i seng. Og ca kl.20:00 lå Alle i sengen. Og vi hørte meditations musik 
og fuglesang.  Næste morgen stod vi op og spiste morgenmad. Nogle gik også i bad. 
Skrevet af Frida og Matilde 

    

 
Nyt fra elev- og miljøråd  
Pas på skolen 
For en måned siden startet vi på en konkurrence der hedder: PAS PÅ SKOLEN. Det handler om at 
lave mindst hærværk på skolen. Det er alle på hele skolen der er med både overbygningen, 
mellemtrinnet og indskolingen. Lige nu er det indskolingen der fører. Det er elevrådet der står for det 
hele sammen med Per. Man kan vinde om god præmie til hele trinnet. 
 



Spar på vandet  
Det handler om, at vi gerne vil have det grønne flag igen i år, og det kræver at vi skal spar på vandet. 
Det er miljørådet der står for det. Spar på vandet betyder også at alle skal huske at være ekstra 
opmærksomme på stort og lille skyld. Stort skyl må man kun bruge, når man laver stort. Lille skyl 
bruger man kun, når man laver småt. 
Skrevet af Nana og Amalie 
 
Vigtige informationer og begivenheder i nærmeste fremtid 
I marts måned skal vi igen have en omgang læse- og staveprøve, så må vi jo håbe på, at vi er blevet 
lidt bedre end sidst;-)  
I skal også huske at booke en tid til skolehjemsamtalerne enten den 26. april eller den 3. maj. Der 
skulle gerne ligge en formular og blinke i toppen inde på Viggo. 
 
På mandag er det drengenes tur til at have overnatning på skolen. Vi mødes kl. 17. Husk at overføre 
90 kr på mobile pay eller have kontanter med til pizza og guf. Hvis man spiser en hel pizza, skal man 
også have en madpakke med til dagen efter. Ellers så husk at tjekke pakkelisten med de vigtigste 
ting ind på Viggo.  
                                                                      
Når vi skal på lejr i uge 20, skal vi bruge nogle forældre til at køre os til Aarhus Hovedbanegård, fordi 
Grenaa ikke mere er en del af DSB ... og selvfølgelig også vores taskerne. Afgangstidspunktet er 
endnu ikke klar, men regner med at vi skal køre fra Grenaa tidlig morgen. Mere information følger. 
Skrevet af Mads og Marcus   
 
Det var alt herfra. Håber alle får en dejlig weekend:-) 
KH Anette 
 
 
 

Kære alle i og omkring Hvid gruppe 

 

Som I nok har læst på Viggo, skal vi til Skagen på lejr i uge 20 sammen med Blå gruppe. Louise, 

Jeanette og jeg er med som voksne - og måske en enkelt af jer forældre. Jeg er i øjeblikket ved at 

snakke lidt en og en med eleverne, om der skulle være nogle særlige hensyn, som jeg skal prøve 

at tage i den forbindelse. Det er i hvert fald rart, at vi er flere ansatte afsted, som kender børnene 

og hinanden. 

 

Særligt i forbindelse med lejren har vi forældremøde onsdag d. 3/5 (uge 18), som der også står i 

årsplanen og på Viggo.  

 

Skole-/hjemcaféen d. 22/3 er jo desværre droppet, men i stedet holder vi almindelige skole-

/hjemsamtaler, hvor Jeanette også vil være til stede. Vi holder fast i onsdag d. 22/3 og napper d. 

23/3 med. Tiderne skal jeg nok få lavet snarest og putte på Viggo, så I kan bytte indbyrdes, hvis 

det skulle være nødvendigt.  

 

På torsdag får vi besøg af Gul gruppe. Vi skal nemlig holde filmpremiere sammen. Begge grupper 

har lavet forslag til en filmkonkurrence, hvor de skulle vælge 1 ud af 3 cases fra situationer med 

digital mobning og så give deres bud på, hvordan situationerne ville se ud i virkeligheden. Her er et 

link til konkurrencen: https://www.telenor.dk/om-tele...  

Kun 1 film må meldes til pr. klasse, så vi skal stemme om den bedste, hvorefter vinderne får en 

seddel med hjem, som I forældre skal underskrive, før vi må sende deres film ind til konkurrencen.  

 

https://www.telenor.dk/om-telenor/vores-ansvar/digitalpaent-konkurrence/
https://ndf.viggo.dk/Message/Messages/7851


God weekend og god februar til jer alle 

Jakob 

 

Uge sex 

I uge sex begyndte vi i medie med en antimobningsvideokonkurrence (verdens længste ord) og i 

natur teknik lavede vi vores naturfagsmesseprojekter (verdens længste ord igen) og om onsdagen 

skulle vi til naturfagsmesse. Vi vandt desværre ikke, men vi hyggede os rigtig meget. Torsdag og 

fredag gik med pubertetssnak, dilemmaer om pubertet og kropsidealer.  

 

 

Uge 8 

Tirsdag efter vinterferien havde vi værksted, hvor vi arbejdede videre på vores emne om clip-art. 

Onsdag efter vinterferien begyndte vi i dansk med et nyt emne i fandango. Emnet var virkemidler, 

og resten af timen gik med at snakke om det nye emne. Vi havde også natur teknik hvor vi skulle 

proppe os med viden om proteiner, kulhydrater, mineraler, fedt og vitaminer. I grupper delte vi 

emnerne op og lavede små foredrag for hinanden. Om torsdagen fik vi hele dagen til at lave videre 

på vores antimobningskonkurrencevideoer. Hvilket var pænt fedt. Om fredagen var der fastelavn 

og alle var klædt ud i de mest skøre, sjove, smukke, søde og underlige kostumer. Vi havde sjov 

dag og hyggede med fastelavnsboller, karameller og slå katten af tønden med de andre klasser på 

MT. 

 

Uge 9 

Mandag og tirsdag i uge 9 havde vi i dansk vikar og lavede i vores pirana, grammatip og 

skrivebøger, som skal være færdige inden sommerferien. I engelsk er vi begyndt på et nyt emner 

hvor vi i små grupper skal lave vores helt egen restaurant. I musik begyndte vi på to nye sange, 

drengene skal spille "smoke on the water", og pigerne skal spille "smuk og dejlig". I natur teknik var 

vi i fysik og teste om der var proteiner, kulhydrater, mineraler, fedt, vitaminer og stivelse i 

forskellige madvarer. Om torsdagen i medie blev de fleste af grupperne færdige med at filme til 

vores antimobningskonkurrencevideoer. I dansk om torsdagen havde vi lektier for hvor vi skulle 

læse, og finde virkemidler i børnenes encyklopædi. I engelsk om fredagen skulle vi lave videre på 

vores restaurant. Vi skulle tegne restauranten og lave et flot navneskilt. I dansk havde drengene 

drengemøde med Christina og pigerne skulle gå en tur med Christina og snakke om hvordan det 

er gået siden vi sidst havde et pigemøde. 

 

Lavet af Frida og Nila. 

 

Kære alle i Blå. 

 

I dag er udgaven af fredagsbrevet skrevet af alle fra klassen. Vi vil gerne fortælle lidt, hvad der er 

sket de sidste uger, lidt om hvad vi laver nu og så også lidt om, hvad der sker den næste tid i Blå.  

 

I uge 6/sex har vi haft om emnet ensomhed, som vi har snakket og lavet film om. Vi blev også 

enige om, at alle fra klassen har følt ensomhed på et tidspunkt.  

Vi så også filmen ”The Weigth of Elephants”, som vi skulle arbejde med. 

Der var også nogle fra OB som kom ind og skulle stille os nogle spørgsmål om sex. 

 

Til fastelavn startede vi med at gøre os klar om morgenen. Efter vi havde gjort os klar, gik vi ind i 

salen, hvor vi sang fastelavnssange og vi fik de praktiske ting at vide. Bagefter slog OB katten af 

tønden. MT og Indskolingen legede imens. På MT havde vi MT awards og forskellige lege. Så var 



det Indskolingens tur til at slå katten af tønden, og så Var det MT tur til at slå katten af tønden. Da 

MT var færdige med at slå katten af tønden, så skulle der uddeles priser om hvem, der blev katte 

konge og kattedronning. Så gik vi på weekend.  

 

I medie er vi i gang med et medieprojekt, der hedder Blodpigen. Vi cykler eller går og dem, der ikke 

har cykel med kører med Jakob. Vi har været rundt hjemme ved Sofus og hos Victors farmor. Der 

er også nogen, der bliver hjemme på skolen og arbejder med det tekniske. Vi får lavet et godt 

stykke arbejde, og det klinger med alle detaljer. 

 

I dansk arbejder vi med et uddrag i Fandango, der hedder "Den forkerte død". Vi laver opgaver til 

teksten med vores siddemakker om f.eks. sammenligninger, metaforer og synsvinkler.  

I dansk har vi også lige fået en ny diktat i tre niveauer. Den handler om fastelavn, og vi har den for 

til på torsdag. 

 

I matematik har vi, som altid, ugeskema, der strækker sig over to uger. Vi arbejder med brøker, 

gange, dividere, plus og minus med brøker. 

I vores ugeskema er der lidt af hvert at lave. Der er opgaver i arbejdsbogen, opgaver på 

Matematikfessor, spil og udeaktiviteter. 

 

Drengene og pigerne har nu byttet mellem sy og madlavning. I sy er pigerne ved at blive færdige 

med uglydollsene, og skal i fælleskab med drengene give dem til deres lillevenner. Nu er de fleste 

af pigerne færdige, og skal i gang med selvportrætter. I madlavning har drengene lavet pizza, 

boller i karry, tortilla pandekager, spagetti cabonara, og skal næste gang lave burger. Så når jeres 

drenge kommer hjem kan de lave fire retters menu til aftensmad. 

 

Lige nu i musik spiller hold 100 "Heatnees" med" Twenty one pilot" og hold 1000 spiller "Closer" 

med "The Chainsmokers" og vi øver og øver. Vi arbejder hårdt med at få det hele til at lyde godt, 

og det tyder vist til, at det går meget godt. 

 

I idræt er vi igang med kampspil/strategi, hvor vi spiller battle. Vi lærer at være opmærksomme og 

samarbejde, det er rigtigt sjovt, for det er spændende, som om man er i en slags krig. 

Vi har lige haft emnet volleyball, hockey og tennis, hvor vi skulle øve os i at gribe og kaste og lære 

hvordan man spillede volleyball og hockey. Vi har Robert som idrætslærer og det er vi glade for, 

for han er god til det. 

 

I engelsk har vi om restauranter. Vi er i grupper og skal lave hver vores restaurant. Vi må helt selv 

bestemme, hvad den skal hedde, hvordan den skal se ud og hvad man kan få der. Det skal foregå 

på engelsk og vi skal vælge en tjener og kok. 

 

I fysik er vi i gang med at tage El-kørekort, og når vi er færdige skal vi bygge små huse. Husene 

skal bestå af lygter og pærer og vi har snakket om, at der skal små papfigurer ind i husene. I 

forbindelse med figurerne har Jeanette kommet med den ide, at vi skal bruge motorer til at få 

figurerne til at bevæge sig. I Fysik lærer vi også at lave parallelforbindelser og serieforbindelser.  

 

I Tysk er vi i gang med et nyt emne nemlig “Bondegård”. Der er vi i gang med at lære om 

forskellige dyr. Det er meget spændene og alle glæder sig til at lære mere om alle de tyske dyr. Vi 

laver også flashcards om mange ting for eksempel om kroppen og dens dele og der er et sæt om 

farben (farver). 

 

Nå, men nu er foråret kommet til Danmark. Sol og farver venter os, græsset gro og bliver grønt og 

bladende springer ud på træerne. Så tænker du, hvad laver man så udenfor i frikvarterne? Man 

spiller fodbold både inde og udenfor, man spiller tyr på basketball banen og faktisk ikke så meget 

andet. Vi må bare vente på godt vejr. 



 

Om to uger får vi en praktikant på besøg i to uger, hun hedder Andrea. 

Vi skal også læse Skammerens datter og snart have pigehygge. 

 

Her til slut, vil vi gerne fortælle, at vi har fået at vide, at vi skal på lejr i Skagen sammen med Hvid. 

Vi skal bo på Skagen strand, hvor der er badeland og sportsaktiviteter. Vi skal bo i hytter og købe 

ind til vores egen mad. Vi skal cykle rundt og se seværdigheder i Skagen. 

 

Mange hilsner og god weekend fra  

Blå. 

Kære Orange! 
 
Jeg har lige talt med jeres præst, Jette, og aftalt med hende, at I får lov til, at møde senere på 
onsdag, det er nemlig sådan, at vi er inviteret til et teaterstykke på gymnasiet som bl.a. gamle 
elever deltager i. Vi skal fra skolen ca 11.30, så husk cykel og cykelhjelm. Stykket slutter klokken 
14.00, og I skal køre direkte til præst derefter. 
 
I uge 6, fik vi jo afsluttet vores avisprojekt. 4 udgaver blev det til, og de 3 af dem, vil vi gerne sælge 
til sommerfesten, de er relevante for hele skolens forældre og børn. Den fjerde er en særlig 
konfirmationsavis, som vi sælger på tirsdag, hvor der er forældremøde for både Orange og Rød. Vi 
håber selvfølgelig på, at vi får solgt en masse....pengene går til, endnu ikke bestemt, 
fællesarrangement for Rød og Orange. 
 
Forældremødet på tirsdag, starter kl 17.00, og vi forventer at vi er færdige senest 18.30. 
Dagsordenen kan ses på Viggo. 
 
Maiken er stoppet i klassen. Hun har valgt at starte på Vestre Skole, allerede i dag, fredag. Jeg 
forsøger at lave en aftale, sådan at vi kan få sagt ordentligt farvel i klassen, og ønske Maiken alt 
godt i hendes nye klasse.  
 
I april har vi skole/hjem-samtaler. I den forbindelse vil jeg lave en tilsvarende test på gruppen, som 
den vi lavede i skoleårets start. Herved kan jeg lave en status på hver enkelts faglige udvikling, 
som omdrejningspunkt til samtalerne. Jeg lægger i den kommende uge en formular ud på Viggo, 
som I skal plotte jer ind i. 
 
I uge 12 starter vi et projektarbejde op med Rød og Orange. Formålet hermed, er at introducere 
grupperne for selve projektarbejdsformen. Fra næste skoleår skal de nemlig arbejde på tværs af 8. 
og 9. årgang, i projektperioder fordelt ud over året. Jeg vil på det kommende forældremøde 
præsentere for jer forældre, de overordnede principper og rammer om selve projektarbejdsformen.  
 
God weekend til jer alle 
Kh Jose 
 

  



 
 

Kære forældre og elever i Rød. 
Først og fremmest et stort tak til Elenora og Kim (Elenoras mor), for at have bagt de lækreste 
fastelavnsboller:-)  

Vi har afsluttet vores store avisprojekt, og man kan virkelig mærke, at Rød og Orange har fået styrket deres 
relationer indbyrdes.  

På tirsdag sælges én af aviserne. Den er højaktuel, og har temaet konfirmation og sælges bl.a. til 
forældremødet. Den koster 20 kr. og pengene går til Rød og Orange. Jeg håber, at I vil støtte op om avisen-  
så husk 20 kr. på tirsdag.  

 

I dansk arbejder vi med mundtlighed og sprogets mange nuancer.  

Vi arbejder med begreber som: 

Frasering, tempo, artikulation, højde, styrke og betoning. Vi har øvet os i oplæsning- og snakket om 
forskellen på højtlæsning og oplæsning. Vi har også vurderet reklamespeaks og selv produceret nogle.  

Vi skal også arbejde med hvad en god tale er. For flere bliver det snart aktuelt, at holde en tale.  

 

I uge 11 til og med uge 13 har vi fælles projekt om lyrik. Projektet hedder " De unge lyriske stemmer" med 
fokus på de asociale medier.  

 
Læringsmålene for forløbet er:  

• At gøre rede for, hvordan digte udtrykker stemninger og følelser. 

•  Kendskab til digtgenrens sproglige virkemidler. 

• En større fortrolighed med læsning af digtgenren. 

• Kendskab til, hvordan man via oplæsning kan gøre digte individuelle.  

• Perspektivere digte til eget liv og omverden. 

• På baggrund af dine sansninger og oplevelser producere et multimodalt digt. 
 
Vi arbejder med Portræt af: 

• Asta Olivia Nordenhof 

• Casper Eric 

• Johan Davidsen  

• Theis Ørntøft 
Vi arbejder også med Lyrik/ musik, moodboard og lommefilm.  
 
Vigtige datoer:  

• Husk at der er forældremøde i Rød og Orange på tirsdag d. 7/3-17 kl. 17.00-
18.30. Invitationen findes på Viggo.  

• På onsdag d. 8/3 tager vi på gymnasiet for at se en musical fra kl. 12.00- ca 
14.00. Jeg har aftalt med præsten, at Rød holder fri fra konfirmationsforberedelse 
næste onsdag.  

• Husk at heppe til pigernes skoleturnering lørdag d. 18/3-17, hvor 
teamkaptajnerne Nis og Oscar P. og de tilmeldte piger ser frem til sejr:-)   

 

Mange hilsner fra Sarah 

  

MÅNEDSBREV I RØD MARTS 



Kære forældre i Rubin 
 

I den forgangne tid er der sket meget. Senest deltog vi en reception hos vores lillevenner i 
Sølv, der fejrede deres første udgivelse af NDFs første skoleavis, Sølvpapiret. Det var en 
festlig morgen med kage og saftevand - og pindemadder!  
 
Rubin er mere eller mindre officielt blevet husband til vores månedlige morgensamling for 
hele skolen, hvor de står for musikken til bl. a. fødselsdagssangen. De gør det så godt og 
spreder en fantastisk stemning blandt børnene. Og ja, jeg er da ret stolt! 
 
OB-ballet gik ifølge de unge rigtig godt! Herfra skal lyde en stor tak til både børn og 
forældre, der trådte til! I øvrigt havde vi en helt fin, hyggelig og meget lærerig tur til Aarhus 
sammen med Stefan lige før vinterferien - selvom vi ikke var så mange grundet sygdom. 
Den slags vil vi gerne arrangere flere af. Vi har lige nu Marie Louise på prøve, velkommen 
til! Hun fortsætter uge 9 med. 
 
I denne uge har vi knoklet med første del af opinionsgenren, da der skulle skrives 
debatindlæg. De rettes igennem her i weekenden og de kommende dage derefter. 
Feedback følger snarrest. Derudover skal vi nå staveprøven inden brobygningen i uge 11. 
 
I den kommende tid er der rigeligt på programmet. Gitte UU har sendt et brev ud, der 
ligger på Viggo i Rubins rum. Dette skal udfyldes til mandag 6. marts, hvor hun kigger forbi 
i andet modul. 
 
Onsdag skal vi på gymnasiet og se teaterkoncerten/musicalen 'Adventure of a lifetime', 
hvilket vi glæder os sindssygt til. Rød og Orange tager også med. Vi skal være der kl 12, 
så hvis man cykler, er det jo med hjelm. Vi tager afsted herfra efter 2. modul. 
 
Jeg har valgt at flytte både samtaler og forældremøde, som de fleste af jer er klar over, 
men selvfølgelig er der gået koks i tilmeldingerne på Viggo… Igen. Jeg ved ikke, hvordan 
det kan ske, men selv Viggofolkene har kigget på det. Der er 8 af jer, der er booket dobbelt 
ind. Her er oversigten, så kan I se, hvilke problemtider og åbne tider, der er og sende mig 
en sms med ønsker. Så løser vi det på den gammeldags måde. 
 
PROBLEM: 

Man kl 15:10 Optaget 

1. CHARLOTTE SOMMER 

2. TRINE KJÆR POULSEN 

3. VICKIE BERG BAKMAND 

4. CHARLOTTE HOLST 

 

Ledige tider: 

Man kl 17:10 

Man kl 17:30 

Man kl 17:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEM: 

Tirs kl 15:10 Optaget 

1. KAREN KRAGH 

2. MARIANNE UDSEN  

 

Tirs kl 18:10 Optaget 

1. KAREN LARSEN 

2. MARTIN TVERSTED RAVN 

 

Ledige tider: 

Tirs kl 16:10 

Tirs kl 16:30 

Tirs kl 16:50 

Tirs kl 17:50

https://ndf.viggo.dk/Formular/Elements/28/Users/Detail/549
https://ndf.viggo.dk/Formular/Elements/28/Users/Detail/746
https://ndf.viggo.dk/Formular/Elements/28/Users/Detail/756
https://ndf.viggo.dk/Formular/Elements/28/Users/Detail/548
https://ndf.viggo.dk/Formular/Elements/28/Users/Detail/619
https://ndf.viggo.dk/Formular/Elements/28/Users/Detail/665
https://ndf.viggo.dk/Formular/Elements/28/Users/Detail/620
https://ndf.viggo.dk/Formular/Elements/28/Users/Detail/668
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Forældremødet er flyttet til onsdag 24. maj kl 17-18.30. Her skal vi blandt andet have 
ordnet kørselssituationen til Musik og Teater Festival i Aarhus. På Viggo i mappen Praktisk 
ligger der er en oversigt over, hvem der kørte til Aarhus, da vi skulle til Berlin. Vi er på 
festivalen fra mandag 19. til onsdag 21. juni. 
 
Hermed ønsker jeg jer alle en god weekend. 
 
Kh, Helena - verdens gladeste klasselærer 
 

Kære forældre i Grøn 
 

Først er det lige nogle ændringer til årsplanen. Temaerne “Spot på Tove Ditlevsens forfatterskab”, 

“Nyere dansk litteratur” samt romanen “En anden bror” udgår, da vi allerede er dækket ind ift. 

hovedværk og genrer. Det betyder at det ene af i alt tre hovedværker, som skal opgives til 

prøverne bliver en af de læste romaner fra 8. klasse.  

 

I den kommende periode (marts) skal vi arbejde med følgende overskrifter: 

• Det Moderne Gennembrud: noveller, kunstmalerier 

• Soldater i krig: temaserie om hjemvendte soldaters historier efter udsendelse til Irak og 

Afghanistan (artikler, essay, pressefoto, lyrik og dokumentarfilmen “Armadillo”) 

 

I april skal vi arbejde med det sidste tema nemlig “Ondskab”. Heri skal vi arbejde med den 

svenske film “Ondskan” (2003) af Mikael Håfström, som bliver opgivet som det 3. hovedværk. 

 

Det er også i april at vi skal bestemme, hvilke fordybelsesområder og tekster der skal opgives, og 

senest 10 dage før de skriftlige prøver starter i maj, skal eleverne have trukket lod om, hvilket 

fordybelsesområde de skal gå op i. Hele processen vil jeg selvfølgelig informere yderligere om.  

 

Husk skolehjemsamtalerne i næste uge og ugen efter.  

Husk også Københavnerturen d. 20. marts. Info herom finder I på Viggo. 

 

God weekend! 

 

De bedste hilsner 

- Stefan 

 


