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God sommerferie fra kontoret 
 

Kære alle. 

I ønskes alle en rigtig god og velfortjent sommerferie. 

Tusind tak til alle jer forældre for en rigtig god sommerfest i forrige uge. Uden jeres kæmpestore indsats ville vi 

ikke kunne lave skole som vi gør og som vi gerne vil på Norddjurs Friskole. 

Tusind tak fordi I hjælper, byder ind, løfter opgaver og så klart og helhjertet har valgt og fortsat vælger 

fællesskabet på skolen TIL. 

Det forløbne skoleår har vanen tro været fuld af aktiviteter og arrangementer og vi glæder os alle til – efter en 

dejlig ferie - at komme tilbage og komme i gang med alt vi har planlagt for det kommende skoleår.  

I år har vi alle skulle vænne os til Viggo – og det er med jeres hjælp gået over al forventning. Tak for jeres 

tålmodighed og mange gode spørgsmål undervejs. Sammen er vi alle blevet klogere og dygtigere til at bruge 

Viggo som fælles kommunikationsplatform. Husk at forsætte med de gode spørgsmål – kun sådan bliver vi i 

fællesskab dygtigere. 

Årets Fælleslejr afholdes tirsdag til torsdag i uge 34. Der vil i forbindelse med skolestart komme meget mere 

information om årets Fælleslejr – men sæt allerede nu et X i kalenderen fredag d. 25. august kl. 11.00 – 12.30 

når årets Fælleslejr vanen tro afrundes med et stort og meget festligt sambaoptog til Torvet. 

Sæt også et stort X i kalenderen fredag d.1.september når Norddjurs Friskole sammen med VIA og Museum 

Østjylland arrangerer en Kulturby 17 event for alle børn i Norddjurs kommune. Meget mere om det – og mange 

flere detaljer når vi ses igen efter ferien. 

Vi ses igen til skolestart onsdag d. 16. august kl. 17.00 - 19.30 – og HUSK at skolestart er for hele familien på 

Norddjurs Friskole. 

Programmet for første skoledag er som følger: 

17.00 Alle børn og voksne mødes i salen til velkomst, præsentation af personalet og nye børn samt en sang. 

17.30 Eleverne går i klasserne med deres gruppelærer – forældrene går med til et kort goddag. 

18.00 Fællesaktiviteter på de enkelte trin – måske et par løbesko er en god ide 

18.45 Fællesspisning af medbragt med. Vi tænder den store gril så medbragt kød kan grilles. Husk også 

drikkevarer samt tæppe til at sidde på. 

19.30 Første skoledag er slut, vi rydder op og går hjem. 

Rigtig god ferie til jer alle 

De bedste hilsener 

Dorte 

 



Nyt fra Bestyrelsen 
 

Kære allesammen 

Endnu et fantastisk skoleår har nu nået sin ende. Vi vil i bestyrelsen takke alle for jeres indsats i årets løb, og glæder os 

til august hvor vi tager hul på endnu et spændende skoleår. 

Vi i bestyrelsen har haft vores konstituerende møde efter generalforsamlingen, og bestyrelsen er konstitueret således:  

 

Kim bliver på formandsposten 

Rie træder ind som næstformand 

Jesper fortsætter som kasser 

Max går ind i økonomiudvalget 

Bente går ind i udendørs- og vedligeholdelsesudvalget 

Thyge går ind i sponsorudvalget  

Berit går ind i dialogudvalget 

 

Mange af os har i mellemtiden været afsted på introkursus for nye bestyrelsesmedlemmer på Syddjurs Friskole, her 

havde vi en spændende og lærerig aften, som danner et rigtig godt udgangspunkt for vores bestyrelsesarbejde. Og vi var 

heldige at få en rundvisning på skolen, og se hvad de har af muligheder og hvordan de bygger hverdagen op. 

Vi ønsker at takke alle fra Grøn for nogle fantastiske år, og kæmpe stort tillykke med jeres flotte eksamens resultater, i vil 

blive savnet på skolen og vi håber i vil ligge vejen forbi til nogle af vores kommende arrangementer. 

En stor ros skal også lyde til alle skolens elever og ansatte, for en helt fantastisk sommerfest, det er fantastisk at få et så 

fint indblik i jeres hverdag, se glæden, stoltheden og høre jeres fantastiske evner. 

Bestyrelsen ønsker alle elever, forældre og ansatte, en fantastisk sommerferie, vi glæder os til at se jer alle igen 

 

På bestyrelsens vegne 

 

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.  

Carina  

 

Rengøring kan gå i gang fredag klokken 16. HUSK at tage 
rengøringsnøgle med!  
  



 

 

  



Lime 

Vi håber i alle har haft en rigtig god sommer fest, vi har ihvertfald oplevelsen af at alle hyggede 

sig.  

Forældre og andre børn fik endelig lov til at købe de positiv energi sten som vi havde arbejdet 

hårdt på, med hjælp fra store vennerne fra Hvid. De var et kæmpe hit og der blev solgt rigtig 

mange af dem. Her skal der også lyde en stor tak til forældrene i Lime for at hjælpe til, især med 

popcorn monsteret som spyttede popcorn ud i spandevis hele dagen. Der var sved på panden af 

mange af de forældre da de stod med den, og Lime børnene havde det også hårdt, med at prøve 

smage popcorne, inde bag popcorns 

boden. ;) 

Men sommer festen oplevede i jo for 

jer selv, så nok om den. Vi har også 

haft nogen super gode dage i 

klassen. Højdepunket for mange var 

uden tvivl turen til Museet, der 

havde 100 års fødselsdag. Her blev der 

budt på kage, men endnu mere spændene, Cirkus Aroma med Astrid, som fik lavet en masse 

gøgleri i Museums gården. Her fik børnene også selv lov til at prøve alt fra jonglering til et hjulede 

cykler og stylter. 

Storevenner har også været inde og lege med os, og med deres hjælp har vi i 

grupper lavet bogstaver ud af vores egne kroppe. Nogen bogstaver tog en del 

akrobatik og smidighed, men det var en stor success. Endnu mere tid er der 

også blevet brugt på Yoga, hvor vi både har brugt vores yoga rum, men endnu 

bedre blev det, når vejret har været godt nok til vi bare kunne åbne døren og 

gå udenfor på græsplænen. Det kræver stor fordybelse og indlevelse, og det 

gør børnene i Lime bare super! 

Tillykke med fødselsdagen er der også blevet sagt til Anton og Sebastian. Stort 

tillykke til dem.   

Børnene har også optjent utrolig mange stjerner i klassen, i form 

af masser af vennetjenester, gode skole dage osv. Det har 

betydet at der skulle gives kage de sidste par dage, og det blev 

spist med glæde. Det nye smiley system har også været et hit, 

og det hjælper børnene med at fortælle hvordan de har det, når 

de sætter deres billeder på de smileys vi har hængende på 

væggen. Det hjælper også os til at hjælpe børnene igennem dagen, og dette er vi selvfølgelig 

meget glade for. 

Og så har vi jo fået de glædelige nyheder at Camilla fortsætter som lærer for klassen næste år. 

Dette er dejligt da vi har haft utrolig mange ideer, og alt for lidt tid. Vi har stadig masser som vi 

vil nå at lave med jeres børn, og vi glæder os til at være der næste år. Emil forsætter også i 

klassen, dog med en ny rolle, der vil være støtte pædagog ved Arvid. Simone som i fleste nok har 



mødt i fritteren nu, og som har været ved at lære alle børnene rigtig godt at kende her inden 

ferien, starter også i klassen, og det bliver rigtig godt at have hende tilbage. 

Lidt en rokade, men vi er rigtig glade for hvordan det ser ud nu, og glæder os til at holde lidt ferie, 

og så komme tilbage fulde af energi, og med tid til at nå alle de ting, vi ikke nåede de første 3 

måneder.  

God ferie til alle 

Mvh 

Camilla og Emil. 

 

Grå gruppes første skoleår er slut!  
Det er vildt - hvor blev det af? Tiden er fløjet afsted og heldigvis er både børn og jeg fløjet med! 

 

Den 19.8.2016 beskrev jeg jeres børn således på min Instagram profil:  

"Fredagslykke er at sende 19 børn på weekend med beskeden om, at de er verdens sejeste 0.kl. Samtlige 19 

børn har bestået den store Fælleslejr med topscorer! 

Fredaglykke er at ligge i hængekøjen og tænker at intet i det kommende skoleår kan vælte dem 👫💙"....og det 

holdt stik ! - I har stadig verdens sejeste børn. Det beviser de hver dag i skolen og på vores lejr i uge 20.  
De er seje og helt fantastiske, fordi de er gode til at rummer hinandens forskelligheder, de er empatiske, 

hjælpsomme, omsorgsfulde, glade og trygge ved hinanden. For ca. 5 uger siden udfordrede jeg klassen - "Ville 

de være i stand til at læse 500 sider højt for hinanden inden sommerferien?" Ja - de nåede i mål i fredags med 

mere end 500 sider, som de på skift havde læst højt for hinanden. ALLE har bidraget til de 500 sider - og min 

påstand er, at det kan man kun, hvis man er trygge ved hinanden og går glad i skole.  
 

De fortjener en dejlig lang sommerferie med masser af is .... og højtlæsning. 

 

Tak for den fine - og sjove - gave 😊 måske jeg skal bruge lidt af det kommende skoleår på at drage ud i verden 

for at se om jeg kan finde Poseidon et sted 👑 

Med disse ord vil jeg ønske rigtig god sommer til jer alle og tak for lån af jeres dejlige børn - dem kommer jeg 

helt sikkert til at savne. 

 

Kærlig hilsen Anette   
  



Kære Bronze, 

 

Mange tak for et dejligt skoleår.  

Det har været spændende og sjovt at arbejde med Bronze.  

De er en aktiv og nysgerrig gruppe med masser af energi.  

Det er tydeligt at mærke, at de er blevet ældre og mere modne og de har rykket sig både socialt og fagligt. 

Jeg glæder mig til at skulle fortsætte med dem næste år og ønsker jer alle en rigtig god sommerferie.  

 

Venlig hilsen Lise Lotte 

 

Brun 

 

Tak for endnu et skoleår, jeg håber I alle får en rigtig god sommerferie. Vi er flyttet ind i det nye klasselokale, og vi har 

sammen med Sølv gruppe endelig fået et fællesrum - det skal vi nok få stor glæde af i det kommende skoleår. 

 

M.v.h. 

Brian 



 
 

  



  



Kære alle i og omkring Hvid gruppe 

Tak for et dejligt skoleår med jer alle. Når jeg kigger i årsplanen, nåede vi godt omkring næsten det hele - og selvfølgelig 

en masse mere. Det er rart at gå på ferie på den måde.  

I, kære unger, har været så seje især i de sidste par måneder, hvor der har været mange anderledes dage, der har 

krævet en del forskelligt af jer. Mange forskellige ting har I kastet jer over, fulgt til dørs og for det meste har I gjort det med 

stor succes. I er så skønne og seje, og sammen kan I lægge verden ned :) 

En del af jer har dog glemt at tage jeres tøj med fra garderoben. Jeg har taget et billede til Facebook og sat en sort 

affaldssæk med alt tøjet ind i grupperummet.  

Lige op til ferien fortalte jeg jer om en forfatterkonkurrence, der kører i og efter ferien. Her er et link til konkurrencen på 

frilæsning.dk: 

http://frilaesning.dk/forfatte...  

 

Pas på jer selv i de næste par måneder og nyd den velfortjente ferie. Jeg glæder mig allerede til at se jer alle sammen 

igen til næste år. 

 

Fælleskram fra 

Jakob 

http://frilaesning.dk/forfatterspire/
https://ndf.viggo.dk/Message/Messages/12730
https://ndf.viggo.dk/Message/Messages/12730


 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

Det er blevet fredag, sommerferie og dermed tid til sidste fredagsbrev i dette skoleår   

I denne uge har Rød og Orange været på tur. Nogle stykker har været med på Musik- 

og Teaterfestival, som i år blev afholdt på Århus Friskole, mens vi andre har været en 

tur på Albøgegården. 

Mandag eftermiddag tog syv elever fra Rød og fire elever fra Orange med Rubin og 

Grøn på Musik- og Teaterfestival. Her fik de lov at deltage i forskellige workshops, spille 

deres numre for de mange andre som deltog, høre en masse musik og møde elever fra 

andre friskoler. Det forlyder det har været et par fantastiske dage og at vi andre godt 

kan glæde os til næste år. Århus Stiftstidende var forbi og tage billeder fra festivalen. 

Har man lyst til at se disse, kan man følge linket: 

http://spotted.stiften.dk/gallerier/lilleskolernes-musik-og-teaterfestival-2017#1121294 

Da der desværre ikke var plads til at alle OB-elever fra NDF kunne komme med på 

Musik- og Teaterfestival i Århus, tog resten af os på tur til Albøgegården, tæt ved Kolind. 

Det var en god cykeltur derud, godt 18 km, men alle klarede den og kom helskindet ud 

til hytten. Albøgegården ligger i smukke omgivelser, mellem kanalen og skoven, med 

store græsarealer rundt om. Vi havde dejligt vejr både mandag og tirsdag, så de fleste 

elever brugte tiden udenfor. 

http://spotted.stiften.dk/gallerier/lilleskolernes-musik-og-teaterfestival-2017#1121294


 

 

Da alle var ankommet til Albøgegården ved 11.30-tiden, spiste vi frokost. Nogle havde 

gjort holdt på cykelturen og spist sin frokost der, så flere begav sig hurtigt i gang med 

andre aktiviteter. Vi var så heldige at der var fiskeret ved kanalen, så flere hev sin 

fiskestang frem og prøvede lykken. Der gik ikke længe før Henriette, Mike og Albert 

havde bid og fangede sig en ordentlig gedde. Gedden blev hevet i land, hovedet blev 

skåret af og så blev fisken ellers rengjort. Den blev bagefter skåret op til bøffer og pakket 

i pose, klar til at blive spist senere. 

   

 

Hjemmefra var der blevet planlagt både eftermiddags- og aftenunderholdning. Efter 

madpakkespisning og et par timers hygge samledes alle således til en omgang 

dåseskjul og alle mine kyllinger. Der blev grint og pjattet, og alle havde det vist ret sjovt 

 Resten af eftermiddagen gik med hygge i solen, rundbold, fiskeri, fælles frugtpause 

og meget andet.  



Da det blev aften stødte lidt forældre til. Idas mor og Ida-Bellas mor hjalp med at lave 

og servere aftensmad, og senere kom også Mikkels far. I løbet af aftenen var der igen 

fælles aktivitet, denne gang zombie-tik, der blev også spillet rundbold, lavet bål og 

hygget. Da klokken nærmede sig midnat sagde vi godnat og alle gik til ro. En håndfuld 

drenge fra Rød og pigerne fra Orange sov i de to shelters, mens vi andre sov indenfor. 

   

 

Dagen efter stod den på morgenmad, oprydning og rengøring. Derefter vendte vi snuden 

tilbage mod Grenå   

 

Torsdag havde Rød arrangeret stjerneløb for Orange og Rubin. Orange og Rubin, som 

blev delt ud på hold, skulle forbi syv forskellige poster og samle så mange point som 

muligt. De kom både forbi en post hvor de skulle føle sig frem til hvad der gemte sig i 

kasserne (bl.a. havregrød og olie) og en glidebane, hvor de skulle kaste sig på maven 

på en presenning, smurt med sæbe og vand, og agere bowlingkugle for at vælte kegler. 

Selv om vejret var lidt gråt var det et vellykket løb. 



 

 

Det har været en rigtigt hyggelig uge og en dejlig afslutning på skoleåret. Vi vil fra 

lærerteamet gerne sige mange tak for i år, og vi glæder os meget til at se jer igen efter 

sommerferien. Nyd den i fulde drag  

Mange sommerhilsner fra Josefine og Sasja 

  



 

 

 


