
Tirsdagsbrevet uge 23 – 2017 
 

Nyt fra ledelsen. 
 

Kære alle. 

Siden sidst har vi fået alle vores indskolings- og MT grupper hjem fra lejr. Alle har haft nogle 

dejlige ture og glæder sig allerede til næste år. Snart skal vi alle sammen afsted på lejr igen. For 

Fælleslejren venter lige på den anden side af sommerferien. Norddjurs Friskole samarbejder med 

VIA i Grenaa og Museum Østjylland om et stort kulturprojekt under Rethink 2017. Projektet munder 

ud i et stort arrangement for alle børn og unge i Norddjurs kommune fredag d. 1. september. 

Meget mere om det når vi kommet tættere på. De studerende fra VIA vil medvirke i workshops 

under Fælleslejren og omdrejningspunktet for Fælleslejren bliver i høj grad at forberede 

Rethink2017 arrangementet. Vi glæder os. 

Sommerfesten d. 17. juni… 

Forberedelserne til årets sommerfest er i fuld gang og programmet kommer i næste uge. Fra i 

eftermiddag kan I udfylde madbestillinger på Viggo. Betaling kan foregå på Mobilepay med 

angivelse af antal/navn/gruppe og madbilletterne kan afhentes hos Jette på kontoret i ugen op til 

Sommerfesten eller på dagen i Jettes madbilletbod i Fritter-området. Vi håber I vil afgive jeres 

madbestillinger allersenest mandag d. 12. juni. 

Husk at sommerfesten er en skoledag og såfremt man mod forventning skulle være forhindret i at 

deltage – så skal man bedes fri ved at kontakte mig på Viggo. 

 

Dimission for Grøn d. 16. juni kl 15.30 – 17.00 

I år afholdes afgangsklassens dimission ikke som en del af sommerfesten, men derimod dagen før. 

Alle er selvfølgelig mere end velkomne og jeg ved, at Grøn i høj grad håber på at se så mange af 

skolens elever som muligt.  

  

Mange 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!  
 

 

Kære alle. 

 

Sølv gruppe har i engelsktimerne siden lejr, arbejdet med en fin folder. En folder, 

hvor de har tegnet og skrevet en masse om deres oplevelser. Børnene har virkelig 

løst opgaven flot og gjort sig umage. 

Folderne stod fine i deres klasse i sidste uge, også fredag eftermiddag. 

Men da de kommer i klassen her efter weekenden er folderne ødelagte. Revet itu og 

krøllet sammen. 

Rigtig ærgerligt! 

Lige til eftertanke ... 

 

Fra Louise, Sølvs engelsklærer. 

  
 

  



Rengøring i kommende weekender:  
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 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  
 
 

 

 



 
 



 

 



 

 



 

 

 



 



 

Grå gruppe  
SÅDAN ! - Så nåede vi 263 sider af de 500 siders læsning, som vi går efter inden sommerferien 😊 

Vi læser læser og læser - nogen er bedre til at huske at få en læs-let-bog med i skole end andre. Hjælp jeres 

barn med at øve derhjemme og med at få bogen med i tasken - alle vil faktisk rigtig gerne læse højt for klassen, 

men det går lettest, hvis de har en bog med, som de har øvet derhjemme. 

Vi er også gået i gang med at lave en fin lejrmapper, hvor børnene skriver tekst til de mange fotos fra lejrdagene 

i Bønnerup.  

Lørdag den 17.6. afholdes sommerfest/afslutning på skolen. Grå gruppe skal lave blomsterbutik - vi er i fuld gang 

med forberedelserne....send gerne flere tomme (fl tomat) dåser med i skole.  

Det er børnene der skal passe blomsterbutikken på dagen - nærmere info om "arbejdstider" komme på Viggo og 

Facebook et par dage inden  

Kh Anette  

Bronze 

 

Jeg håber, at I alle har fået set og læst børnenes lejrmappe. Børnene har selv været med til at formulere 
sætningerne og huske på hvad vi lavede de forskellige dage.  
Det var dejligt at genopfriske alle vores gode oplevelser. Jeg må lige sige det igen: Bronze var virkelige 
gode til at være på lejr! 
 
Vi har været til NDF elsker Anne Linnet, hvor vi lyttede til dejlige musik og så en fin udstilling.  
Børnene var gode til at lytte og kigge på det hele.  
 
I dansk har vi fundet læsebogen frem igen. Vi læser og arbejder med forskellige skriftlige opgaver i 
arbejdsbogen. Opgaverne er konkrete og lægger samtidig op til at de kan løses på mange niveauer.  
Skrivebogen har vi også fundet frem igen og børnene er glade for at sidde og øve sig på at skrive flotte 
bogstaver. Det giver en god ro og koncentration for mange af dem.  
 
Vi er gået i gang med at forberede os til sommerfesten.  
Vi øver vores dejlige sang og laver hemmelige ting.  
Det arbejder vi videre med i de næste uger.  
 
Den sidste uge inden ferie har vi klasselæreruge. Børnene møder 
fra 8.15-11.45 alle dage.  
Vi skal dels arbejde med læsebogen og dels lave forskellige 
andre aktiviteter.  
Nærmere program for ugen og sidste skoledag følger. 

 

God uge – Lise Lotte 

  



 

Vi søger bamser til vores 

lykkehjul – vi tager gladeligt imod jeres bamser, som så vil 

indgå som præmier til vores sommerfestbod. Afleveres i 

Bruns grupperum. 
Hilsen Brun 
  
 

Jeg kan høre på børnene, at de har haft en rigtig god lejr i år. Jeg var spændt på formen, hvor jeg valgte at have 2 

dage i Lærkereden og en dag/nat hjemme og afslutte med en dag/nat i Ree Park Safari. Det gik efter min mening 

rigtig godt, og jeg er glad for, at alle fik en overnatning hjemme inden vi skulle i Ree Park Safari. Jeg har delt en 

Dropbox mappe med billeder og videoer fra lejren med Mette, som er kontakforældre. Jeg når desværre ikke at 

indkalde til fællesfremvisning, så jeg håber I selv kan finde ud at dele/se billederne.  

 
 

God uge – Brian  

Hilsen Brun og Brian 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 



 
 



 



 



 



 

Kære alle i og omkring gruppen - HVID 

 
Håber, at I alle har haft en skøn forlænget weekend.  
Så er det den sidste måned før sommerferien, og der er meget, der skal nåes.  
 
Siden sidst har vi gjort klar til - og været på lejr, haft om tegnefilm i Fandango, lejet aktiv dansk, gjort 
mini-kurset og vokaler og vokalforveksling færdigt. Siden Skagen har de hvide klippet lejrfilm, lavet 
skrivebog færdig, færdiggjort og afleveret dagbøger, hygget med blå, forberedt og haft to diktater og gået 
igang med det sidste kapitel, som vi mangler, i Fandango om "intertekstualitet".  
Dette kapitel skal vi selvfølgelig have gjort færdigt inden ferien, og vi skal også nå en diktat til. Pirana 
arbejdsbogen skal gøres færdig (afleveres fredag d. 16), og så skal vi nå i hvert fald et historisk emne til. 
Det sidste bruger vi en eller to dage på i den sidste uge op til ferien, som er en klasselæreruge, hvor 
eleverne møder fra 08.15 - 13.15 medmindre andet aftales.  
 
Vi skal naturligvis have lillevenner (det er snart ved at gå op det hele - og i morgen (onsdag) får eleverne at 
vide, hvem de skal være storeven for), som vi skal nå at hygge lidt med også. Og så er der jo sommerfest på 
skolen d. 17/6, hvor Hvid skal optræde, hjælpe lillevennerne, lave bod (Gamblerbod/Oddset) og, hvis vi når 
det, holde filmpremiere på Skagenfilmen. Husk, at festlørdagen tæller som en skoledag, så der er 
mødepligt for børnene. Skulle de være forhindret i at komme, er det vigtigt, at I melder det i god tid, så 
f.eks. sammenspilsholdet ikke pludselig står og mangler en trommeslager i sidste øjeblik.  
 
Der er meget, men vi skal nok nå det hele - og med masser af positiv energi og gå-på-mod oveni :) 
 
Rigtig dejlig Juli til jer alle - vi ses til sommerfesten d. 17/6. 

 

Jakob 



Kære alle i Blå. 

 
Lige kort lidt om, hvad der sker i Blå for tiden. 
Det er blevet hverdag i gruppen efter lejren. Der er lidt forskelligt, der skal nås og de vante rutiner skal 
igen ind under huden.  
Børnene har arbejdet en del med lejren. Både i medieprojekt med Jakob og i dansk, hvor de har haft 
fremlæggelser på klassen om deres oplevelser på turen. Her var der både personlige berettelser, men også 
en masse fakta om stederne og de oplevelser, vi havde. En fornøjelse at se (og høre) dem fremlægge! 
I dansk har vi stadig lidt forskelligt, vi skal arbejde med inden sommerferien, men skemaet bliver dog lidt 
brudt op her de næste uger. 
 
Vi har jo en sommerfest rundt om hjørnet, hvor vi som altid har en bod. Denne gang har jeg dog sat et lille 
præg på, hvad vi skal lave. De sidste år har børnene haft forskellige boder, med lidt tivoli-lignenede 
referencer. I år bliver det lidt anderledes. I år skal børnene kreere deres eget lille kunstværk, der kan købes 
af interesserede købere ;-) 
Til en sommerfest er det ind i mellem lidt svært at holde sine vagter med videre, grundet at børnene jo 
selvfølgelig skal optræde og være klar, når det er deres tur. Sådan er det også i år. Derfor holder vi det lidt 
mere enkelt i år. 
Vi vil bruge en del af mine gruppetimer frem til sommerfesten på at arbejde med vores kunstværker til 
festen. 
 
Den sidste uge op til sommerferien vil jeg ikke komme så meget ind på her endnu. Men jeg kan kort 
fortælle, at Blå skal flytte klasseværelse til OB og jeg tror, de rigtig gerne vil afslutte med en tur i Djurs 
Sommerland, som de har gjort før. Men det er der endnu ikke taget en beslutning om. 
Drengene er stadig ved at finde ud af, hvad programmet bliver på drengeaftenen. Når det er på plads, 
melder jeg det ud på Viggo. 
 
Til jer forældres information, starter der i dag, tirsdag, tre nye børn på prøve i klassen udover Mathilde, der 
startede på prøve i sidste uge. Det er Rose, Valter og Oskar. Alle børn har søskende på skolen. 
 
Afslutningsvis vil jeg bare sige, at jeg håber, I har haft en rigtig dejlig pinse, alle sammen… 
 
Glæder mig til at se jer til sommerfesten :-) 
 
Kærlig hilsen  
Louise. 

 

  



 

 

 

 

 

Endnu et par uger er gået, og vi nærmer os med hastige skridt sommerferien. Dog har vi lige et par 

uger tilbage, hvor vi kan nå det sidste, inden vi afslutter 7. klasse og går på en velfortjent ferie   

I uge 20 havde vi projektuge for hele OB med temaet ”NDF elsker Anne Linnet,” og man kunne her 

melde sig enten på musik-, kunst- eller skriveværksted. Dette er der kommet mange flotte projekter 

ud af, som vi glæder os til at præsentere for jer til sommerfesten, d. 17. juni. 

I øjeblikket, og frem til sommerferien, arbejder vi i dansk med emnet ”danskhed.” Vi har her talt 

om ordet ”Danmark” og hvad dette repræsenterer. Samtidig har vi arbejdet med forskellige tekster, 

i form af et billede af Peter Carlsen, ”Danmark 2009,” og en musikvideo af Annika Aakjær, ”Pænhed 

er kommet til byen,” hvor vi har arbejdet med symboler og værdiladninger.  

I sidste uge flyttede vi endnu engang klasselokale. Grøn har i denne uge prøver i dansk, så vi er 

flyttet over i deres lokale, så de har fred og ro til at få afsluttet deres tid her på NDF.  

I uge 25 er der klasselæreruge. Fra mandag til onsdag i denne uge skal nogle af jer fra Rød på musik- 

og teaterfestival, som i år afholdes ude på Århus Friskole. Da der i år er elevbegrænsning er det 

desværre ikke alle som skal med. Vi som ikke skal med tager i stedet en tur på Albøgegården ved 

Kolind, fra tirsdag til onsdag. Vi sender et skriv ud snarest, hvori I kan finde flere oplysninger om 

turen. 

I den sidste måneds tid har jeg været væk nogle dage. Dette skyldes at jeg er i gang med de 

afsluttende eksaminer på Læreruddannelsen i Århus. Efter denne uge er jeg dog færdig, hvilket 

betyder jeg vil være her i alle dansktimerne. 

Vi ses d. 17. juni til sommerfesten. Jeg glæder mig til en hyggelig dag, og til at møde jer forældre, 

jeg endnu ikke har hilst på endnu. Vi ses!  

Vh Sasja   

  



Kære Orange! 
 

Som tiden dog iler….snart går vi på sommerferie, og snart går i i 8. klasse. Ja, ja….rolig nu, der er heldigvis en lang 

god sommerferie foran os også. 

 

De sidste uger her, er selvfølgelig præget af afgangsprøverne. I har skullet skifte lokale, så de skriftlige prøver 

kunne foregå roligst muligt for Grøn. Og her på det sidste, har I også undværet jeres klasselærer en del. Dels har 

jeg haft Grøn oppe i den fællesfaglige naturfagsprøve, dels skal jeg selv ud at være censor. Det betyder flere dage 

uden klasselærer for jer, og selv om jeg har været på skolen, har jeg ikke nødvendigvis haft jer. Det er beklageligt, 

især fordi, jeg (vi) jo godt ved, at det er nemmest hvis tingene er som de plejer, og det er den samme der lige 

minder om tjanser, frittertjanser mm. Vi havde en snak om det i mandags, og I lovede mig, at I nok skulle hjælpe til 

den sidste tid med at gennemføre en undervisning, også selv om det ikke lige er mig der er der.  

I øvrigt gælder det samme jo for Eskild…han har også ført op i naturfagsprøven i Grøn, og skal også selv ud som 

censor. Helena har allerede været ude som censor, men skal også føre Grøn op i engelsk.  

 
Men nu til noget helt andet (og meget sjovere). 

Den sidste skoleuge, uge 25, er som altid, en klasselæreruge. I overbygningen er der altid musik- og teaterfestival 

fra mandag til onsdag. I år er der dog en undtagelse, og det er, at der er elevbegrænsning på. Det betyder, at vi 

ikke kan sende de elever i 7. klasse afsted, som ikke er med i OB-band.  

Som en lille kompensation, har Sasja og jeg lejet Albøgegården, ved Kolind fra tirsdag og onsdag i uge 25. Planen 

er, at vi selv cykler derud, og har et par gode dage sammen. Der findes shelters derude, som man kan overnatte i. 

Men derudover er der begrænset med plads indenfor (20 sengepladser i alt) så måske får vi brug for et telt eller to. 

Det afhænger selvfølgelig af, hvor mange der vil sove i shelters. Vi har før været afsted med elever til 

Albøgegaarden, og det har altid været et hit at sove i de to store shelters. (sjovt nok især for drengene) 

Jeg vil gerne have hjælp af et par voksne hen ad eftermiddagen, til madlavning og gerne med overnatning.  

I får et nærmere informationsbrev i løbet af næste uge. Det samme gælder for de, der skal med til musik-og 

teaterfestival. 
 

Sommerfesten nærmer sig jo også. Hver klasse laver en aktivitet, og Orange og Rød skal dels sælge aviser (fra 

avisprojektet) dels sælge pølser. Alle vil få en tjans, så hvis der er nogen der ikke kan komme til sommerfesten, vil 

jeg gerne have et praj hurtigst muligt.  
 

Kærlig hilsen 

Josefine 
 
 

Kære forældre i Rubin. 
 

Sig nærmer tiden, hvor vi skal sige god sommer til hinanden, men også farvel til nogle af rubinerne, der vælger at 

tage 9. på en efterskole et andet sted ude i Danmark. Hold øje med Viggo, hvor der vil blive givet en udmelding om 

en dato for en afslutningsfest i Rubin med både børn og forældre. Jeg ved i hvertfald, at børnene gerne vil tage 

pænt afsked med hinanden. 

 



På Viggo under Rubins fildeling ligger referatet fra seneste forældremøde i forældremappen. Det var et godt møde, 

selvom vi manglede forældrerepræsentation for 8 børn. Den slags kan jo ske, men det er ærgerligt, når flere vigtige 

temaer var sat på dagsordenen, såsom trivsel og uddannelsesvejledningen.  

 

I forhold til trivslen, så er sproget, som nævnt på mødet, fortsat i fokus - tonen er hård, og det er ikke kun blandt 

drengene, men på kryds og på tværs dem og pigerne i mellem. Det rammer hårdt. Da meget af det foregår, når 

læreren forlader lokalet eller området, så tænker jeg, vi er ude i en opdragelsesmæssig udfordring, som I bør få jer 

en snak om derhjemme, ligesom vi italesætter og forholder os til det i klassen, når det opdages eller registreres.  

 

Jeg kan ikke stå vagt om børn, der om lidt skal i 9. klasse - og som igennem længere tid har været igang med et 

trivselsforløb med målet, at alle skal have det godt og trygt i klassen - men både tone og omtale til og af andre er 

grov, rå og grænseoverskridende. Det hører sig ikke til på vores skole, og da slet ikke i Rubin. Vil I hjemme ridse 

retningslinjerne for god opførsel op, så gør alle noget for at hjælpe processen på vej. Det er vigtigt, at vi får sat ord 

på, hvis der er noget, der rammer os eller gør ondt - ellers bliver det bare ved med at ske. Pigerne er begyndt at 

sætte ord på (nogle gange endda ret mange), hvad der går dem på i skolelivet og -hverdagen. Det er virkelig et 

godt skridt i den rigtige retning. 

 

Vi har nedsat et udvalg for en aktivitets-/legedag med drengene. Tony, Henrik, Anton og Billie skal hurtigst muligt 

melde tilbage til mig med en dato for, hvornår drengene skal have nogle fælles oplevelser. Pigerne har spisning 

med mødrene og overnatning med mig den 6. juni på skolen. Jeg tænker fodbad, ansigtsmasker, tøsefilm …  

 

I dansk har vi gang i årets sidste aflevering - bloggen. Sjældent har jeg oplevet så velmotiverede børn knokle, men 

selv længdekravet træder også her lidt mere i baggrunden, hvor det i stedet er web-layout og kilde-angivelser, der 

tæller. Vi har det sjovt og lærer alle nyt hele tiden. 

 

Vi mangler fortsat tilbagemeldinger på kørsel hjem fra Århus Friskole - I finder den samlede oversigt i mødereferatet 

nævnt ovenfor. Skriv til mig, hvis I kan hjælpe os med at køre ungerne hjem. 

 

I er jo altid velkomne til at kontakte mig. Helst på Viggo, men i nødssituationer kan I sende mig sms. God pinse - 

håber, solen vil danse over jer alle. 

Kh, klasselæreren 

 

 
 


