
Fredagsbrevet uge 18 – 2017 

Nyt fra ledelsen 
Kære alle. 

Foråret er med sikkerhed over os og de skriftlige prøver for Grøn er i fuld gang – ja næsten 

overstået. Næste uge er der endnu en skriftlig prøve før Grøn kan begynde at forberede sig på 

de mundtlige afgangsprøver i juni. 

Når vi afvikler prøver kræver det noget af os alle – det medfører lokalebyt for alle andre elever i 

overbygningen og de mindre børn skal huske at være stille når de leger udenfor i nærheden af 

OB bygningen. Vi har afviklet tre prøvedag i denne uge og det er gået rigtig godt. Stor ros og 

mange tak til alle små og store børn for det gode samarbejde omkring prøverne   

Indskolingen og mellemtrinnet er i fuld gang med at forberede gruppelejrene i uge 20. I langt de 

fleste grupper holdes der forældremøde om lejr i denne tid og rigtig mange klasser har også 

afholdt årets 2. skole-hjemsamtale runde.  

Lærerne og ledelsen er i fuld sving med at planlægge næste skoleår. Årets fagfordeling er ikke 

endeligt på plads så den vil I høre mere om i løbet af juni måned. Gruppelærerfordelinger en 

dog på plads og kan ses nedenfor. 

Husk sommerfesten lørdag d. 17. juni 

Vores årlige og store sommerfest afholdes vanen tro den sidste lørdag før sommerferien. Alle 

vores børn skal optræde - så programmet for dagen er fyldt med musik og optrædener. Alle 

klasser er ansvarlig for en bod. Sidste år forsøgte vi os med at lave mad for første gang og selv 

om det var et meget stort arbejde for madholdene, så var det en rigtig god oplevelse og vi fik 

meget positiv respons fra rigtig mange forældre, der synes det var skønt, at kunne gå til et 

arrangement uden at skulle medbringe egen mad. Vi fortsætter derfor med madboden igen i år.  

Der indkaldes til informationsmøde for de rengøringsansvarlige for de rengøringshold der er 

involverede i sommerfesten i uge 21. 

Sommerfesten kan kun afvikles hvis alle børn deltager, så husk venligst at dagen tæller som en 

skoledag og der er derfor mødepligt - lige som på en almindelig skoledag. 

I ønskes alle en rigtig god weekend 

Bedste hilsener 

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 18: Gul og Rubin3 

- Skolen (OB og køkkenet i fritteren) er udlejet fra lørdag til søndag aften af Louise Ringsted – 

rød.  

Uge 19: Hvid og Rubin4 

- Skolen er udlejet fra torsdag kl. 16 til fredag aften af Berit Funch – orange.  

Uge 20: Rød og Grøn1 

Uge 21: Orange og Grøn2 

Uge 22: Grå og Grøn3 

Uge 23: Bronze og Grøn4 

- Udendørsdag lørdag fra 9-13.  

Uge 24: Brun og Rubin1 

- Sommerfest på skolen lørdag 

Uge 25: Sølv og Rubin2  

  



Arrangementer  
Uge 18 Skriftlige prøver starter tirsdag  

Uge 19 Onsdag: udendørsudvalg  

Uge 20  Indskolingen og mellemtrinnet på 
skolerejse.  
NDF elsker… for Rubin, Rød og Orange. 
OBS på særskilt skema.  

 

Uge 21 Fredag: skolen er lukket.  

Uge 22   

Uge 23 Lørdag: udendørsdag fra 9-13  

Uge 24 Lørdag: sommerfest  Grøn har kagebod. Brun og 
Orange har rengøring på 
hele skolen om søndagen. 
Hvid sætter telte op og 
har barvagten i 
frittergården. Gul har 
barvagt i smedegården fra 
kl. 18 og madboderne. 
Rubin har maden og 
køkkenet.  

Uge 25 Mandag til onsdag: musik og teaterfestival 
for OB 
Torsdag: fodboldturnering for OB. 
Fredag: Sidste skoledag. 

 

Uge 26 Fritteren er åben  
 
 

Besked fra Udendørsudvalget 
Lørdag, den 22. april var der 56 tilmeldte, hvoraf 32 mødte op. Der kom yderligere 11 som ikke var 

tilmeldt dagen. Det kan være ganske vanskeligt at planlægge dagens arbejde og gøre indkøb til 

samme når det varierer meget. Indkøb til forplejning er også en vanskelig affære.  

Så vil I ikke være søde at melde jer til på de rigtige datoer og give besked hvis der er noget der 

kommer i vejen ;-) 

Mvh – Udendørsudvalget.  



Gruppelærerfordelingen for skoleåret 
2017/2018 

 

Gruppe Gruppelærer 

Lime Anette Brøgger 

Grå Louise Kordt 

Bronze Lise Lotte Skovbak-Steengaard 

Brun Brian Nielsen 

Sølv Gitte Herdin 

Gul Anette Schougaard 

Hvid Jakob Nielsen 

Blå Stefan Busse 

Rød Sarah Kildegaard 

Orange Josefine H. Jensen 

Rubin Helena Rönneburg 
 

  



Fritternyt 5 maj 2017 
 

Juhuuuuu.... solen skinner og det er for alvor sommer.... håber vi. 
Vi hygger og leger rigtig meget udenfor for tiden.  

Med sjippetov, fodbold, rundbold, bål, klatrestativer, frittermad, farvekridt, sandkasse, huler og mange 

andre sjove ting som er lidt sjovere, når vejret er varmt.  

 

 

Vi har også afholdt børnemøde.  

Vi snakkede om aktivitetsønsker og det er der kommet en lille kalender ud af. Se den nederst på i 

nyhedsbrevet.  

Vi snakkede også om, hvordan man kan passe på de nye ting i vores sandkasse. Desværre er der 

allerede mange af sagerne som er blevet ødelagt. Vi har allesammen et ansvar for at passe på vores 

ting, og hvis man skulle være uheldig, at komme til at ødelægge noget, er det vigtigt at man kommer 

ind og fortæller det. Man får selvfølgelig ingen skideballe, hvis tingene går i stykker ved uheld.  

 



 

Sølv og Brune børn på MT1. 

Efter Lime gruppe er startet i skole, er Brun nu også rykket på MT.  

Hold da op hvor er de blevet store hurtigt.  

De hører dog stadig til i fritteren, både morgen og eftermiddag.  

Sølv gruppe kan, hvis de laver aftale med en voksen i fritteren, få lov til at øve sig i selv at være på 

mellemtrinnet. Når de starter i skole igen efter sommerferien, er de jo fuldgyldige mellemtrins børn og 

går ikke længere i Fritter. Vi kommer til at savne dem. 

 

Lidt praktisk info. 

Det er meget vigtigt at i husker at strege jer på gå-hjemsedlen, når i går hjem fra Fritter. Husk også at 

sige farvel til en voksen.  
 

Husk også at frittermaden kun er en lille hyggesnack, som bliver serveret mellem kl 13-14.  

Derfor er det vigtigt, selv at have godt med mad i madpakken, så man kan klare en lang dag i skole og 

Fritter. 
 

Sommerferietilmelding. 

Efter Pinse vil der hænge sommerferietilmeldingssedler i fritteren. Det er vigtigt, da vi skal have den 

rigtige bemanding i de uger, at i husker at skrive jeres børn på, hvis de har brug for fritterpasning. 

 

Planlagte aktiviteter indtil sommerferien. 

27. april. Sølv besøger Enggården. 

 

28. april.  Gamerdag - tag din iPad, mobil, Nintendo, favorit brætspil, eller favorit spillekort  

 med til en nørdedag i fritteren. 

 

2. maj. Vi hygger med bål...... i hyggebyen selvfølgelig. 

 

4. maj. Scenen er din. Tør du optræde med en sang, jokes, guitarspil, gymnastikshow eller  

 noget helt andet, så tilmeld dig Ellen My, Karl Magnus, eller Freja fra Sølv.  



 

9. maj.  Brød på bål i hyggebyen.  

 

10. maj.  Vi siger farvel til Nicole. Vi har været utroligt glade for at have hende som hjælper  hos 

os, for hendes kreativitet i krearummet (hendes tegninger kommer til at leve i mange år 

hos os og børnene) og for hendes glade og rolige måde at være på. Vi ønsker hende alt 

godt fremover, og håber hun vil besøge os engang i mellem.  

 
11. maj.  Store rundbolddag. 
 

22. maj. Vi leger den gode gamle leg, Spark til dåsen. 

 

23. maj. Årets store brydeturnering står på programmet i dag. Vi Skal have fundet den nye  

 stormester og vi håber sidste års vinder, Sylvester fra Gul, vil kigge forbi og  

 overrække mesterskabs-brydebæltet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. maj.  Store rulledag. Vi kører på skateboards, rulleskøjter, løbehjul, rullesko mm. 

 Vi kører både hos os selv, og på Enggården. Så kan vi også kigge lidt på deres  

  kaniner, eller hoppe lidt på hoppepuden, hvis vi trænger til et rullehvil. 

 HUSK hjelm og evt. håndledsbeskyttere.  

 

1. juni. Børnene bestemmerdag arrangeret af Lina, Maja, Sofia, Elias og Halfdan fra  

  Bronze. 
 



5. Juni Vi spiller rollespil, så husk dit våben, skjold, rustning, bælte, krigsmalling osv. 

 

6. juni. Gå-tur ud i det blå. 

 

8. juni. Bålmad i hyggebyen. 

 
9. juni. Sidste Gamerdag inden sommerferien. 
 

9. juni.  Sølv tager på cykeltur med Palle og Søren (Astrids far). Sølv holder fritter ude hos  

 Palle og Gitte. 
 

13. juni. Bøvsekonkurrence. Hvem kan slå den største, længste, eller mest ulækre bøvs? Vi  

 skal have fundet to nye stormestre. En hos pigerne og en hos drengene. 
 
16. juni. Cykeltur med Palle.  
 

20. juni. Vandleg/krig. Tag badebukserne på. Dykkermaske, vandpistol, eller   

 gigamonstervandsprøjteren under armen og gå i vandkrig mod dine venner,  

 pædagoger og andre som skulle vove sig forbi vandkrigsslagmarken.  

 HUSK håndklæde og tørt tøj. 

 
 

Selvom vi har en aktivitetsplan, laver vi selvfølgelig mange andre hyggelige og spontane ting, 

end dem som der står derpå.  

 
 

Ps: aktivitetskalenderen ligger også under Fritter-forældresamarbejde på Viggo. 

 
 
 
Hilsen The Fritter. Palle, Emil, Christina, Rikke, Nicole, Holger og Camilla.  
 

 



Scenen er din.... var en stor succes, med fremragende underholdning af både børn og 

arrangører. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Freja fra Sølv spillede 7 years, var der ikke et øje tørt.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vickie lavede den smukkeste balletopførsel der 

nogensinde er set på skolen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikum havde en fest. 
 
 
 

 
 
 

Grå piger, eller nærmere Græshopperne som 

de kaldte sig, dansede sig ind i hjerterne på 

publikum.  
 
 
 
 

Der er flere billeder fra Scenen er din på 

skolens officielle Facebookside.  

 



 



 



  



Grå  

Der er ikke et indlæg fra grå, da de lige har afholdt forældremøde. 

 

Bronze 

 

I Bronze glæder vi os meget til at skulle på lejr. Vi tæller ned hver dag.  

I næste uge fortsætter vi med lejr planlægning. Vi skal gang med at lave pakkelister og lister over gode 

lege vi kan lege, når vi er på lejr. Der skal tegne, skrives og børnestaves.  

 

Brevet med alle de praktiske oplysninger, som I fik på mødet i går, har jeg også lagt på Viggo. Det ligger 

under fildeling.  

 

I dansk holder vi en lille pause med læsebogen. I stedet læser børnene individuelle tekster, enten i små 

bøger, på frilæsning.dk eller kopiark med "læs lydret". Det er rigtig fint, hvis de læser teksten 

derhjemme, så det er en tekst, de har læst før, de sidder med heroppe. I må meget gerne hjælpe dem 

med at få teksterne, eller IPad med i skole.  

Jeg læser med børnene på skift og snakker med dem om forskellige måder at afkode ord på.  

 

Som nævnt i går på mødet, så er Bronze en dejlig, energisk og aktiv gruppe.  

Der sker meget med gruppen i forhold til håndtering af konflikter. De ved det er vigtigt, at sige stop og at 

lytte når der bliver sagt stop. De ved også, at det er vigtig at hente en voksen. De er blevet bedre til at 

forstå, at nogle børn har brug for en pause inden, vi taler om konflikterne. De er gode til at snakke og 

lytte til hinanden og kommer ofte hurtigt videre, når der har været en konflikt.  

De er en social gruppe med masser af fantasi.  

 

Jeg glæder mig meget til at komme med lejr med dem.  

 

Vh Lise Lotte  



 

Lejr Brun forår 2017 
 

Mandag d. 15. maj 2017 fra kl. 9.00 til senest kl. 10.00 

Sted: Lærkereden 

Aflevering ved Lærkereden sørger I selv for (aftal evt. samkørsel hvis nødvendigt). 

Medbring madpakke til middagsmad mandag. 

 

Onsdag d. 17. maj 2017 fra kl. 13.00 til senest kl. 14.30 

Afhentning ved Lærkereden sørger I selv for (aftal evt. samkørsel hvis nødvendigt). 

 

Onsdag d. 17. maj har eleverne en fri eftermiddag og nat hjemme, hvor de kan få slappet af og få en 

god nattesøvn. 

 

Torsdag d. 18. maj.: 

Der vil være mulighed for pasning i Fritteren, hvis I har behov for det. Jeg vil være på skolen fra kl. 

8.15. (husk at give besked til mig senest tir. 9/5 kl. 12, hvis I har behov for det, så jeg kan give 

fritteren besked). 

Medbring madpakke til middagsmad torsdag. 

Kl. 10.55 skal vi med bus 351 fra Grenå Trafikterminal. 

Kl. 11.27 ankommer vi til Hyllested, hvor vi har en lille gåtur på 3 km til Ree Park. 

Vi skal mødes med vores guide i Ree Park kl. 12.45, så det kommer til at passe nogenlunde med at vi 

har en times tid til at gå. 



Fredag d. 19. maj: 

Vi har fået lov til at være længere tid i Ree Park den sidste dag. 

Derfor går vi til Hyllested, hvor vi skal nå en bus kl. 11.12 (ankomst Grenå Trafikterminal kl. 11.45).  

 

PAKKELISTE til Lærkereden: 

Varmt og tørt tøj, der passer til årstiden (shorts, regntøj, varmt tøj etc.) 

Praktisk fodtøj 

Lagen, sovepose og evt. en hovedpude 

Toiletsager 

Evt. medicin, f.eks. høfeber, allergi, hovedpine o.l. 

Drikkedunk og madpakke (IKKE i madkasse!) 

Evt. solcreme 

Evt. et lille sovedyr 

Lommelygte 
 

PAKKELISTE til Ree Park: 

For at jeres overnatning i parken forløber så godt som muligt, skal I også tænke på at pakke 

følgende i tasken (I skal selv gå med jeres taske, så sørg for at begrænse jer): 

Varmt og tørt tøj, der passer til årstiden (shorts, regntøj, varmt tøj etc.) 

Praktisk fodtøj 

Liggeunderlag (IKKE en luftmadras, da de fylder for meget, men gerne almindeligt eller 
oppustelig liggeunderlag), en varm sovepose og evt. en hovedpude 

Toiletsager 

Evt. medicin, f.eks. høfeber, allergi, hovedpine o.l. 

Drikkedunk og madpakke (IKKE i madkasse) 

Evt. solcreme 

Evt. et lille sovedyr (husk I skal selv gå med det) 

Lommelygte 
 

(Der tages forbehold for fejl og mangler) 

 
 



Forældremøde tirsdag 
d. 9/5-2017 kl. 17.00-
18.00 
 

Dagsorden: 

Valg af udvalgsansvarlige 

Lejr info (bl.a. program, voksenhjælp, kage/hygge, sovetider og lommepenge til Ree Park). 

Evt. 
 

God weekend 

Brian 

  



 



  



 



  



Gul gruppe 
 

Her er månedsbrevet fra Gul gruppe. En lille flok elever har været i gang med at skrive om 

hvad der sker i og omkring Gul gruppe. God læsning. 

 

Gul gruppe: I gul gruppe er der en god stemning. Drengene og pigerne leger meget 

sammen i frikvartererne, og alle har det godt. Dog kan pigerne nogen gange have et par 

små skænderier. Men vi er gode til at løse dem selv. Vi er blevet rigtig gode til at gå ned af 

konflikt trappen - og hvis I ikke ved, hvad konflikt trappen er, er det en trappe som Anette 

har vist os, hvor man for hvert skridt man tager opad kan se at konflikten bliver være. Men 

tager man til gengæld et skridt ned ad trappen så ender det med at man bliver gode venner 

igen. OG det er vigtigt at vide og lære, når man kommer i en konflikt. Det er også vigtigt at 

tænke over, hvordan man egentlig er havnet i konflikten, og hvad ens egen andel er i 

konflikten. 
Skrevet af Frida 
 

Matematik: I matematik er vi gået i gang med et nyt emne, der hedder statistik. 

Det er meget spændende, og man lære meget om at lave statistikker. Statistik er at 

man laver en undersøgelse om fx. Kan du lide ost? Svar:  Ja eller nej. Så samler man alle 

informationerne og laver et diagram. 

 

Engelsk: I engelsk har vi om Loch Ness -  også kaldet: "The Loch Ness 

Monster" eller "Nessie". Det er et mega spændende emne, og vi vil alle 

gerne vide om The Loch Ness monster er virkeligt. Det er to meget 

spændende både matematik og engelsk, men også meget forskellige. 

Skrevet af Siri 
 

Musik: I musik arbejder vi hårdt på at blive klar til 

sommerfesten. Vi startede med at dele os op i to hold, og 

så gik det ene hold over i gamle musik og det andet i 

rabalder-stræde, og næste gang byttede vi. Og nu er alle i 

gang med at skrive sang og lave vores egen musik.  

 

Medie: I medie har vi lavet nogle super fede superhelte 

film. Vi skulle være ekstra opmærksomme på fugle- og frøperspektiv. Vi brugte det sådan, 

at vi filmede skurken nedefra for at han eller hun skulle se meget stor og stærk ud. Nogle af 

 

Skurken stikker helten ned. 



bipersonerne filmede vi oppefra for at de skulle se lidt svagere ud. Da vi var færdige med 

superhelte filmene, begyndte vi på et nyt emne, som vi er i gang med nu. Det er Tv genre. 

Vi har talt meget om, hvor mange Tv genre der endelig er. 
Skrevet af Amalie  
 

Natur/teknik: I Natur/teknik har vi om Vadehavet. Vi har arbejdet i grupper og har lært 

om tidevandet, ebbe og flod. Man kalder det ebbe, når der er højvande, og flod når der er 

lavvande. Tidevandet sker på grund af månen og tyngdekraften, det er månen der trækker 

i havet. Vi har fundet ud af hvor tit, der er højvande og lavvande. Der er højvande 2 gange 

og lavvande 2 gange på 24 timer og 50 minutter. Vi har også lært om planterne ved 

Vadehavet og om hvordan planter overlever når de bliver oversvømmet af saltvandet 

dagligt. En af de planter der gro ved Vadehavet er sukkulenter. En kaktus er f.eks. sukkulent, 
 

Skrevet af Marcus 
 

Historie: I Gul gruppe er vi gået i gang med et nyt emne om vikingerne. Det er mega 

spændende. Vi har set et afsnit af serien Historien om Danmark på DR. Det er afsnittet om 

vikingerne. Her har vi lært om hvordan vikingerne levede fra starten af vikingetiden til 

slutnigen af vikingtiden. Vi lærte også om hvordan den opstod og hvorfor vi blev kristne. 

 

Dansk: I dansk har vi også set en film, der hedder Zarafa. Den 

handler om en dreng, som er født i Afrika og bliver fanget for at skal 

sælges som slave i Europa. Han slipper fri og møder girafungen 

Zarafa. Zarafa betyder giraf på arabisk. 

Skrevet af Mads                                                       
 

Lejr: Vi skal snart på lejr og gul har fundet sove makkere. Vi skulle skrive hvem vi gerne 

ville sove med på et papir. Man måtte vælge to personer og så skulle vi fortælle det til Anette 

en efter en. Vi i Gul ventede spændt et par dage og der var ingen brok da vi fik at vide hvem 

vi skulle sove med. Det blev til en drengehytte, to pigehytter og to blandede hytter. 
 

Vi har også fået styr på mad planen vi måtte dog lave nogen ændringer. vi fandt ud af der 

ikke var nogen ovne der nede men vi fandt ud af det alligevel. men aftens maden skulle vi 

lige finde på to nye ting, det var tarteletter og burger/grillmad. 



Er der mon nogen af jer forældre, der vil hjælpe med at lave en omgang kylling i asparges 

til vores tarteletter mandag aften, som vi kan have med hjemmefra. Det vil være så dejligt 

nemt for os bare at skulle opvarme fyldet til tarteletterne den første aften:-) Anette skal nok 

transportere det - bare det er frossen:-) 
Skrevet af Hjalte 
 

Lidt fra Anette: I løbet af weekenden kommer der et lejrkompendium ud på Viggo. 

Jeg skal nok sørge for, at alle får et print med hjem mandag. Når vi ankommer til Skærbæk, 

har vi tre timer - inden vi kan komme med en bus til Rømø. Tiden bruger vi på en tur i 

Skærbæks svømmehal, som i følge lokale kilder er hovedattraktionen i Skærbæk;-) 

Det var alt herfra. - God weekend til jer alle:-) 
KH Anette 

  



Kære alle i Blå. 

 

Først og fremmest tak for nogle rigtig gode skolehjemsamtaler. Det var igen en fornøjelse at 

tale med jer alle sammen. Vi talte torsdag i klassen om, hvordan man i starten, faktisk helt fra 

3. klasse, kunne få helt svedture og være decideret bange inden samtalerne. Det har 

forhåbentligt ændret sig. For i min optik handler skolehjemsamtalerne ikke om negativ kritik og 

hvad man ikke er god til. Det handler om, at eleverne får en fornemmelse af deres potentiale. 

Så derfor i det, jeg positivt kommenterer, ligger der en helt naturlig forventning om, at alle kan 

forbedre sig. Uanset, hvor svært det kan være. Min oplevelse kan dog være, at I forældre ind i 

mellem lyder helt bekymrede ;-) En klassisk bemærkning er nemlig: ”Hvorfor får de ikke flere 

lektier for?”. Men Blå ved, hvad der skal laves. Det er de blevet rigtig dygtige til at få tjekket på 

Viggo. 

I Blå har vi i dansk arbejdet en del med det planlagte i Fandango. Litteraturarbejdet er altid en 

svær størrelse, hvor der skal analyseres og fortolkes. Mundtlighed er altid svært, men her må jeg 

sige, at Blå er gode. Selvom man måske ikke markerer, at man kan svare, så ved jeg, at jeg kan 

spørge alle. For alle kan svare. Selvom de måske ikke helt selv mener, de kan. 

Mandag har Blå fremlæggelser i dansk. Her har de frit måtte vælge, hvordan de vil fremlægge 

ud fra nogle bestemte kriterier. Når en opgave er så åben, kan det hos nogle skabe lidt 

usikkerhed. Men det danskfaglige er der ingen tvivl om. Man skal undersøge og kritisk udvælge 

informationer om forfatteren og derefter fremlægge, hvad man har bestemt sig for at fortælle 

om. Jeg glæder mig til at høre og se deres fremlæggelser. 

 

Ellers bruger vi også en del tid på at snakke om Skagen. Der bliver skrevet indkøbslister, lavet 

hold og forberedt. På turen skal Blå og Hvid lave en film om turen, og det bliver spændende at 

opleve dem optage og bruge færdigheder, som de særligt har lært om i Medie. 

 

Pigerne har netop været afsted på tur som legepatrulje. De var i Aarhus med Robert og mødte 

deres kolleger fra legepatruljer på andre skoler. De fortæller, at det var rigtig hyggeligt, aktivt, 

sjovt, grænseoverskridende, ja, en rigtig god oplevelse. 

 

Mandag mødes vi til forældremøde i klassen kl. 17. Mødet vil primært omhandle lejr. Der vil 

også være valg af udvalgsansvarlige til næste år. Jeg ved allerede nu, at Anne-Mette og Ditte er 

ikke kontaktforældre næste skoleår, så I må allerede godt overveje, om I vil melde jer. 

Jeg vil gerne påpege, at jeg ikke finder det fair, udelukkende at vælge imellem fremmødte ;-) 

Husk også at få underskrevet sedlen vedr. badetilladelse, og tag den gerne med til mødet eller 

send dem med børnene. 

Ellers vil jeg gerne sige, det er rigtig dejligt, at I er så mange, der har meldt jer til at køre 

børnene til og fra Aarhus omkring lejren. Desværre kan vi ikke længere tage med tog fra Grenaa 

til Aarhus, så dette er vores eneste mulighed for samkørsel. Stor tak! 

 

Mht. til næste år, hvor Blå skal i overbygningen, så sker der et gruppelærerskift. Blå er 

informeret om skiftet, hvor de fra 7. kl. skal have Stefan.  

 



Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle en rigtig god weekend. Nyd det gode vejr :-) 

 

Mange kærlige hilsner 

 

Louise   



Hej Alle i og omkring Hvid 

 

Vi har fået lillevenner, og det fylder meget i børnene.  

Før Lime startede, snakkede vi meget om, hvad det vil sige at være storeven. Om 

forventninger, funktionen som forbillede og det særlige for Hvid i relationen til Lime og 

den enkelte lilleven.  

Hvid er så fantastiske til at tage sig af Lime i frikvartererne, og de får meget ros af de 

andre ansatte på skolen for deres måde at gå til dem og behandle dem på. Dejligt at 

være vidne til :)  

Og ja, Camilla og jeg skal nok snart få koblet dem sammen, så de har en særlig lilleven 

at tage sig af.  

 

Så er vi selvfølgelig også meget optagede af vores lejrtur, og alt hvad der dertil 

medfølger. Der er blevet snakket hytter, madlavning, cykling og så nogle af de mere 

faglige vinkler i form af dagbog og videodagbog.  

Som en opfølgning på skrivebogen/-emnet skal alle elever skrive dagbog på turen. De 

skal min. skrive om 1 dag, som skal afleveres til mig. Og det er altså i hånden!!!  

Alle har fået et kladdehæfte for et par uger siden (det er dog ikke alle, der stadig har 

et...) - ellers kan man få udleveret nogle linjerede papirer. Jeg har opfordret dem, som 

kunne overveje at begynde selv at skrive dagbog, til at købe en - f.eks. en kinabog - som 

de kan skrive videre i efter lejren.  

På det afleverede dagbogsindlæg skal de skrive, om det er ok, at det bliver læst op i 

klassen - eller om det er for my eyes only...  

 

Hvid og Blå skal sammen lave en lille film om turen. Med lidt god vilje kan man kalde 

det en videodagbog. Hver hytte får 2 "emner", de skal dække. Det kunne være "mad" 

og/eller "Råbjerg Mile". De ca. 16 små film klipper vi så sammen til en længere om turen 

til Skagen.  

 

I næste uge skal eleverne nok få et lejrkompendie med hjem med alle tænkelig 

oplysninger. Her får I lige en forsmag i form af programmet: 

 

Mandag: Vi ankommer, får uddelt hytter og flytter ind. Hytterne skal have købt ind til 

morgenmad, aftensmad, madpakker osv. Vi tager i vandland. Der skal laves aftensmad i 

hytterne. Vores cykler ankommer til stedet – og alle får en cykel.  

 

Tirsdag: Vi står op i god tid og spiser morgenmad i hytterne. Der er afgang kl. meget 

tidligt, da vi skal cykle en strækning på omkring 12 km og være til aftalt tid på Skagens 

Museum. Efter nogle timer på museet, hvor vi både skal se nogle af Skagenmalernes 



billeder og også selv male, cykler vi til Grenen og ser Kattegat og Skagerrak mødes. 

Herefter cykler vi hjem til feriecenteret og nyder udsigten på vejen – måske støder vi 

endda på en tilsandet kirke. Vi har bestilt aftensmad på feriecenteret, så denne dag skal 

I ikke selv stå for forplejningen.  

 

Onsdag: Igen står vi op og spiser morgenmad i hytterne. Denne dag er vi ikke så 

afhængige af tiden, så når alle er klar, cykler vi i samlet trop til Skagen by. Her skal I på 

”byvandring”, der måske i dagens anledning bliver lavet om til ”bycykling”. En aktivitet, 

hvor I i grupper og udstyret med kort og evt. GPS, skal rundt i byen på egen hånd og 

finde særlige vartegn. Dagen bruger vi i byen, hvorpå vi cykler hjem, og er vi endnu ikke 

stødt på en tilsandet kirke, så går vi det nok denne dag. Denne dag står feriecenteret 

også for vores aftensmad.  

 

Torsdag: Tæt på, hvor vi bor, findes en lille ørken. Efter morgenmad i hytterne cykler vi 

til Råbjerg Mile, hvor vi bruger noget tid. Er tiden og lysten til det, ligger Kandestederne 

ikke langt væk. Senere på dagen er der igen mulighed for en tur i feriecenterets 

vandland og andre aktiviteter på stedet. Denne dag skal hytterne også købe ind og selv 

lave aftensmad. Om aftenen skal der pakkes og ryddes op og cyklerne bliver hentet.  

 

Fredag: Vi pakker det sidste og tager toget mod Århus. Vi krammer og siger tak for en 

forrygende lejr og god weekend :) 

 

 

Her også lige en virtuel weekendkrammer - med ønske om en skøn weekend.  

Mvh 

Jakob 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedsbrev i Rød 

Maj 
  

 

Kære forældre og elever i Rød 

 De sidste par uger har været en ny og spændende tid. Sarah er gået på barsel og jeg har 

overtaget danskundervisningen efter hende.  

Selv om Rød og jeg godt kendte hinanden i forvejen, har vi brugt vi nogle timer efter påskeferien 

på ryste-sammen lege og øvelser, for at lære hinanden endnu bedre at kende. Rød har taget 

rigtig godt imod mig og det er en fornøjelse af komme ind i klassen hver dag :-) 

 Vi har i det sidste par uger arbejdet med billedfortællinger i dansk. Her har vi blandt andet har 

undersøgt forholdet mellem tekst og billede og analyseret forskellige tekster. Rød er blevet 

rigtig skrappe til det og har godt styr på de enkelte begreber. Vi forstætter arbejdet med 

billedfortællinger nogle uger endnu. 

 Før påske startede Christina et AKT-forløb op med drengene i klassen. Hun har været forbi Rød 

både i denne uge og i sidste uge, hvor hun har haft individuelle samtaler med drengene. Her 

havde de mulighed for at give udtryk for, om de ønskede nogle forandringer eller helt nye tiltag 

i/omkring drengegruppen i Rød. Pigerne skal senere igennem sammen forløb, hvor de på 

samme måde har mulighed for at give udtryk for deres ønsker. Frem mod sommerferien vil vi 

løbende arbejde med at udfolde ønsker til handling. 

 I denne uge er vi flyttet ind i et nyt klasselokale. For en tid skal vi bo i Rubin, da Grøn skal låne 

Orange og vores lokaler i forbindelse med afgangsprøver. Vi nyder derfor den nye udsigt et par 

uger.  

 Søndagen, nonfirmationer og konfirmationer nærmer sig. Det bliver stort og spændende, og 

jeg håber I alle får en helt fantastisk konfirmationsdag og en lige så god blå mandag :-) 

Forårshilsner fra Sasja 

  

 



Lidt fredagsnyt fra Rubin 

 

Vi har haft en god uge, både med samtaler, masser af arbejde med dansk, AKT med 

drengene i dag, samt pizzaria i skolekøkkenet i morges. Alt sammen med store positive 

fortegn, og mens vi flyttede ind og ud af sløjd. De var gode til at samarbejde i køkkenet 

på skiftehold (jeg flippede kun, når enkelte brokkede sig - brokfri zone er derfor indført 

dd.). Pizzaerne var lækre og der var pænt ryddet op efterfølgende! 

 

AKT med drengene har været hårdt og ret udfordrende for de fleste, men gode aftaler 

er blevet indgået til en start. Således vil jeg i den kommende tid følge op på, hvordan 

frikvartererne er gået og vænne os til at sætte ord på det sociale - også det, der kan 

være svært. På mandag fortsætter vi med AKT, hvor vi tager pigerne med ind i snakken. 

Det handler om at skabe noget, som hhv. drenge, piger og den samlede gruppe kan 

samles om. 

 

Mandag er der også læseprøve, samt frist for aflevering af klummen. HUSK, den skal 

afleveres i Google Docs - og at alle tjekker op på mine kommentarer og vejledning fra 

sidst, hvilket de alle har gemt i enten deres pc-danskmappe eller i docs-oversigten 

online. 

 

Kære forældre - I har nogle skønne unger, der ikke kan andet end at knuselskes, selvom 

det lige nu er en brydningstid, hvor alle har følelserne udenpå tøjet - det er ikke nemt. I 

ved, hvor I har mig, og at I kan kontakte mig her på Viggo til hver en tid. 

 

God weekend,  

kh Helena 

 

  



Kære forældre i Grøn Gruppe 
 

Første halvleg af afgangsprøverne er nu (næsten) fløjtet af. Næsten pga. biologiprøven 

som afholdes på onsdag d. 10. maj. Den næste proces er ren fordybelse og repetition i 

elevernes prøveoplæg og fordybelsesområde. Jeg har lavet en plan over perioden frem 

mod de mundtlige prøver i dansk d. 6. og 7. juni, som I ser nedenfor. Derudover vil jeg 

blot minde jer om at orientere jeg i datoerne for de mundtlige prøver i Carinas oplæg på 

Grøns forumside d. 26. april. Der ligger en pdf-fil “oplæg til forældre om prøverne.” 

Deri står prøvedatoerne for Grøn. 

 

Jeg håber I alle for en solskinsrig weekend! 

De bedste hilsner  

Stefan 

 

 

PRØVEFORLØB I DANSK FOR GRØN GRUPPE, 2017 

Her er oversigten over jeres prøveforløb i dansk. Download dokumentet og skriv det ud, 

så I kan lægge oversigten i jeres prøvemappe (den lilla).  

 

Uge 19 - vejledning, fordybelse og valg af prøveoplæg 

• onsdag d. 10. maj - deadline for valg af prøveoplæg 

 

Uge 20 - vejledning, arbejde med analyse og synopse 

• fredag d. 19. maj - synopse godkendes, underskrives og afleveres 

 

Uge 21 - forberedelse til mundtlig prøve: repetition, fordybelse og analyse 

• fremlæggelse af synopser (vi øver prøvesituationen) 

 

Uge 22 - forberedelse til mundtlig prøve: repetition, fordybelse og analyse 

• fremlæggelse af synopser (vi øver prøvesituationen) 

 

Uge 23 - mundtlige prøver 

• tirsdag d. 6. juni 

• onsdag d. 7. juni 

 

 

 

 

 


