
Uden jer duer helten ikke 
Fælleslejrkøkkenet vil gerne takke for den fantastiske 
hjælp, vi har fået fra forældre. Vi kan ikke lave lejr på 
denne her måde, hvis ikke vi havde den opbakning og 
supergode hjælp fra jer, der er kommet og givet en hånd 
med, til frokost og aften. 
Tusinde tak og kæmpe kram fra  
Dorte og Josefine 

Nyt fra kontoret. 
Kære alle. 
Endnu engang hjertelig velkommen tilbage fra 
sommerferie. 
Tiden siden skolestart har vanen tro været travl. 
I sidste uge sluttede vi årets skønne Fælleslejr af med et 
forrygende sambaoptog til Torvet.  
Årets Fælleslejr var endnu engang en stor succes og de 
nye tiltag med mindre fokus på konkurrence-elementet 
og med mere tid til fordybelse i workshops havde en 

September 2017

Rengøring 
Kære forældre 
Skulle I være så uheldige at gå 
i alarmen, så er det meget 
vigtigt, at I ringer til 
vagtcentralen. Det koster 
skolen op til 1500 kr, hver 
gang alarmen ikke bliver 
afmeldt korrekt. 
Telefonnummeret står der, 
hvor man kobler alarmen til. 

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

Kommende weekender: 
Uge 35: Brun og Orange1 
(udendørsdag lørdag 9-13) 
Uge 36: Bronze og Orange2 
(bestyrelsen arbejder lørdag 
9-18 i personalerummet) 
Uge 37: Grå og Orange3 
(Fritter/Indskoling er lejet ud 
til Stine Bay) 
Uge 38: Lime og Rubin1 
(Fritteren er lejet ud fredag 
17-lørdag 16 til Sabine 
Bachmann) 
Uge 39: Blå og Rubin2 
Uge 40: Hvid og Rubin3 
(udendørsdag lørdag 9-13)



rigtig god effekt. Der har i år været god 
tid til at være sammen i familiegrupperne 
og det har vi alle kunne mærke giver en 
god og tryg lejr med god stemning for 
alle. 
Rubin skal have ubegribelig meget ros for 
deres engagement og store, hårde og 
sjove arbejde med at været årets bosser 
og for at afvikle det bedste, mest 
gennemførte og nok også mest 
uhyggelige natløb, vi har oplevet i mange 
mange år.  

Det er altid fantastisk at opleve, at vores børn bliver store, tager ansvar og kan selv. 
Skolens personale fortjener som altid den største ros for at afholde den dejligste lejr 
for alle vores børn.  
I år har vi under fælleslejren samarbejdet med en stor gruppe studerende fra 
pædagogseminariet om at lave workshops. Fredag fortsætter vi samarbejdet når vi i 
fællesskab afvikler arrangementet 'Børneliv på vandveje' på Torvet i Grenaa. Vi glæder 
os - også selv om at det altid er spændende om alting klapper og lykkedes, når man 
afprøver nye koncepter og nye former for samarbejde og samskabelse. Hvor intet 
vover intet vinder :) Vi knokler videre med forberedelserne og glæder os til at se jer alle 
på Torvet fredag. 
Heldigvis bliver vi aldrig færdig med at udvikle, nytænke og optimere hverken på 
fælleslejren ‒ eller på skolens andre traditioner. I år er et Letex-år, og vi i Letex-udvalget 
starter snarest på at nytænke og 
videreudvikle på Letex anno 2017. Vi 
glæder os til at blive færdige med 
ideudviklingen og planlægningen og til at 
kunne dele den nye version af Letex med 
alle skolens børn og voksne. 
Rigtig god weekend til alle og de bedste 
hilsner  
Dorte 

The Fritter 
Velkommen tilbage til fritteren efter en 
forhåbentlig dejlig og hyggelig isfyldt 
sommerferie.  
Efter en vellykket fælleslejr er vi tilbage i 
vante omgivelser. 
Her tænker vi mest på den almindelige 
skoledag med efterfølgende fritter, men 

Arrangementer 
Uge 36-lørdag: Bestyrelsesarbejdsdag 9-18. 
Uge 37-mandag: OB-årsplanfremlæggelse. 
Uge 38: Mandag: Udendørsudv.møde. 
Torsdag: MT-årsplanfremlæggelse. 
Søndag: Blå tager på lejr. 
Uge 39: Onsdag: Gul Skolehjemsamtale  
Rød og Rubin tager på lejr. 
Uge 40: Orange tager på lejr. 
Lørdag: udendørsdag 9-13.



også hvad angår personale.  
I fritteren er vi tre fastansatte pædagoger: Palle, 
Simone og Christina, samt Rikke som er flexjobber. I 
øjeblikket har vi også en ekstra hjælp i Holger. Emil er 
udelukkende morgenfritteråbner.  
Det er dejligt med fælleslejr og opbrudt hverdag, men 
det er nu også dejligt men en “almindelig” hverdag.  
Og som altid når skolen og hverdagen starter igen, 
kommer solen også. Det er nærmest blevet en 
naturlov her i Danmark. Vi er selvfølgelig rigtig glade 
for solen, også selvom den vælger ikke at skinne i 
vores sommerferie, men når nu den alligevel er her, 
benytter vi os selvfølgelig af dens varme så meget 
som muligt. Så ind i mellem lukker vi Krearummet og 
Hyggebulen og holder udefritter, hvor vi hygger med 

solbadning og frittermad. 
Ellers går tiden med at lege på 
børnenes præmisser, være 

kreativ i Krea, lave bål, spille bold og 
brætspil, 
og hvad vi 
nu finder 
på, når vi 
står i det. 
Vi er også 
ved at 
planlægge 
de lidt 
større 
begiven-
heder som 
børnemøder, sfo-cup, diskofesten, julespas mm. Der 



kommer snart lidt datoer på de 
forskellige aktiviteter og møder. 
Vigtig info.  
Husk at jeres børn skal have en 
drikkedunk med i skole og fritter.  
Husk at gå gennem kælderen når I 
kommer og går fra. fritteren.  
Husk at strege jer på gå-hjemsedlen. 
Husk at frittermaden kun er en lille 
snack, så det er vigtigt at jeres børn har 
en god madpakke med til en lang dag i 
skole og fritter.  

Hilsen The Fritter 
  
Lime 

Vi er alle tilbage efter en dejlig lang sommerferie. 
Vejret kunne vi godt have ønsket havde været en 
smule bedre.  

Solen valgte heldigvis at være med os, da vi alle 
mødte ind til en lidt anderledes skolestart. En dejlig 
eftermiddag med sjov og leg sammen med alle sine 
klassekammerater og de andre børn fra indskolingen. 
Det var en fornøjelse at se både børn og forældre give den gas i 
aktiviteterne, Løb om kamp og samle puslespil og stafet med 
udklædning. Billeder herfra kan I se på Norddjurs Friskoles 
facebookside.  

Fælleslejr var det næste store projekt. En hel uge sammen med 
familiegrupper; børn og unge fra alle årgange blandet sammen + 
30 pædagog-studerende fra VIA. Samarbejdet er også med Grenå museum, da 

Projektet samlet handler om, at gøre alle mere 
opmærksomme på historien omkring Grenå by. 
Hvordan er byen skabt, formet af vand, og hvor 
afhængig alle var af vandet i og omkring Grenå i 
gamle dage. Temaet for ugen var derfor Vand - i 
børnehøjde.  

Fredag kom alle i deres familiegrupper, hvor vi 
hyggede og legede med de store (lige for at lære 



hinanden lidt bedre at kende). Alle grupper skulle også selv 
finde familie navn og kampsang/råb. Det blev til meget 
kreative navne som: De vanvittige vafler, kloaksurfere, 
Pingvinerne, Robble Bobble, De vilde vandmænd, De 3 
ænder og flodsvinene. Sangerne, som var helt fantastiske, 
nød vi alle godt af i løbet af ugen.  

Mandag gik alle 
familiegrupper i aktion med 
hver deres workshop som 
fortsatte frem til torsdag. 
Her er der blevet skabt 
flotte bivuakker, isbjerge, 

sæbebobler, puste-redskaber, flotte plader udsmykket 
med smukke malerier af havfruer, kreative porte og 
meget andet. Der blev også sat en vandrutchebane op. 
Et kæmpe hit (vigtig den lige blev prøvet af på skolen, så vi var 
sikre på at den var i orden til showdagen😉 ). 

De flotte kreationer og aktiviteter bliver sat op i byen fredag d. 
1 september, hvor alle børn, 
unge og familien kan komme se 
og prøve det hele af. 
Arrangementet er fra kl. 13:00 til kl. 15:00.  

Det var en fantastisk oplevelse at se Lime børn, trods de 
stadig er nye, være så glade, initiativrige (med hjælp fra 
storvennerne) og kampklar, da vi skulle drage mod 
torvet med sambadans og sang.    

Ugen bød på mange nye oplevelser. En af de helt store var overnatningsdagen + Disco 
festen. Storvennerne hjalp til med tandbørstning, putning og sad med under godnat 
historie om den dovne drage og godnatsang med egne vers. Så hyggeligt.  
Efter ca. en lille time, lidt nussen og tyssen, sov alle godt og tungt - helt bombet efter. 
De fleste sov igennem hele natten - så flot. Men ja, der var heller ikke mere energi 
tilbage.☺  

Dagen efter stod den på fælles morgenmad med familiengrupper, arbejde i workshop 
og hygge i biviakkerne. Alle var meget trætte, men kom igennem dagen - med den 
viden om, at Disco festen stod for døren.  



Alle stod klar - mange før aftensmaden - i deres fine disco tøj, skjorte, kjoler og 
solbriller. Klar til fest og ja, så gik det ellers løs med meget højt musik, danse-moves og 
skubben til taget..  

En helt fantastisk uge - billeder fra hele ugen ligger på Facebook.  

Denne uge (35) med normal skolegang har alle 
lige skulle vænne sig til. Noget af en omstilling 
fra en uge med fælleslejr. Mandag startede vi ud 
med lige at snakke almindelig skolegang, 
huskeregler, tjanser og div. De fik også deres 
nye skrive bog i dansk, på vej til første læsning, 
hvor vi snakkede om rimord. Det er alle rigtig 
gode til.  Vi har også været på tur i 
snegleskoven, hvor vi har taget billeder af 
planter, smådyr og knogler, herefter tegnede vi 

blade i deres nye natur hæfter. Et stort hit. Matematik og det at lære hvordan alle tal 
fra 1 til 10 ser ud, er vi også startet på.  
Morgensang med Sasja og idræt med både Sasja og 
Palle har været en god oplevelse. Stor ros fra begge 
idrætslærere, 3 stjerner for at have været gode ved 
hinanden, til at lytte, løbe og gå i bad. Super flot og 
stolt Gruppelærer 😉 👍   

Stjerner er der blevet 
givet godt ud af 
gennem hele ugen, enkelte måtte ned i mandags, men 
derefter er der kun blevet fyldt på. Vi er allerede over 10 
stjerner som betyder, at Camilla har lidt lækkert med til 
fredag, inden det går løs på oppe i Grenå midtby. Denne 
regel om stjerner og guf husker alle, selvom der er gået en 
hel sommerferie😂  

Vi takker for et par fantastiske uger og glæder os meget 
til den kommende måned, hvor vi skal lege og lære mere 
om bogstaver, tal, musik og idræt. Naturprojektet med 

vores billeder vil også være på programmet hver tirsdag, hvor vi går mere i dybden 
med planternes, dyrenes og træernes mangfoldighed, navne og hvad de betyder for 
miljøet.  

De bedste hilsener 
Simone, Emil og Camilla  



Kære alle i Grå 

Så er vi kommet godt igang! 

Nye pladser, nye tjanserutiner, nye 
fag, nye lærere og længere dage.. 
Alt sammen noget gruppen har 
taget rigtig godt imod. Der er stadig 
sultne børn efter 10 minutter og ja, 
faktisk er det også lidt hårdt det 
hele. Sådan lidt meget at kapere for 
et rigtigt skolebarn ind i mellem. Men 
så hjælper vi hinanden med at 
komme op i humør igen. 

Vi gik igang med at evaluere på 
fælleslejren i mandags. Børnene har arbejdet med en lille folder, hvor de har skulle 
tænke lidt tilbage på, hvordan det var at være på lejr. 
De skulle bl.a. beskrive noget om deres familiegrupper, de skulle svare på, hvad der var 
sjovest at lege og til sidst skulle de tegne (og fortælle) det bedste minde fra lejren. 
Det har været så fint at høre, hvad de har tænkt om fælleslejren, og i klassen hænger 
deres foldere, så I forældre kan se dem. Børnene ville gerne have dem med hjem, og 
det må de gerne... bare ikke endnu ;-) 

I deres taske er en sort mappe med deres navn på. En god 
rutine er lige at spørge, om børnene har noget med hjem. 
Den fungerer som en postmappe, og den skal tømmes 
jævnligt. I taskerne er der masser af penalhuse - men lidt 
mangel på blyanter. Så tjek lige penalhuset ;-) 

Det næste stykke tid arbejder vi særligt med 
kommunikation i gruppen. Mit fokus er, at vi skal 
respektere hinanden i gruppen og lytte, når andre taler. Det 

kan altid være lidt svært at vente på tur, særligt efter en lang 
og dejlig ferie, så det skal vi øve os i. ;-)  
Ligeledes er påbegyndt et forløb med fokus på bogstaver og lyde samt stavning og 
børnestavning.  

Rigtig god weekend alle sammen! 
Mange kærlige hilsner 
Louise. 

Til jeres information er 
jeg ikke på skolen 

torsdag den 7/9, da jeg 
skal på kursus.


Onsdag den 20/9 er der 
årsplanfremlæggelse på 

skolen fra 17-18.30.



Kære forældre i Bronze 

Tusind tak for en fantastisk Fælleslejr 
med jeres dejlige børn. De klarede det så 
flot!  

Vi er så heldige at have fået Jens Otto 
som ny dreng i gruppen. Hjertelig 
velkommen til ham og hans familie. Husk 
at han sikkert gerne vil med hjem at lege.  

I dansk er vi gået i gang med Læsebogen 
og arbejdsbogen igen. Vi får nogle gode 
snakke om indholdet i teksterne. 
Arbejdsbogen arbejder vi med i klassen, 
men ind i mellem bliver der måske brug 
for at få fyldt huller ud derhjemme. Så 
sætter børnene krydser i bogen og jeg 
skriver på Viggo  

Jeg har sagt det før, men siger det igen: 
"Det er super vigtig med den daglige 
læsning 15-20 min. dagligt. Det er det, 
der virkelig rykker børnenes læsning."  
Som udgangspunkt er der 1-2 sider for 
som lektie i læsebogen hver dag.  
Sig endelig til hvis jeres barn har brug for 
andet læsestof end læsebogen.  

Vi øver fortsat på at skrive de små 
bogstaver rigtig i skrivehuset. Det øver vi 
i vores hæfte og Skrivemappe - ikke i 
arbejdsbogen. Da er vores fokus at løse 
opgaverne. 

Venlig 
hilsen  
Lise Lotte 

 

Den 20/9 fra 17-18.30 
er årsplanfremlæggelse. 
Jeg glæder mig til at se 

jer.

Den 2/10 skal vi i 

biografen og se “Dyrene 
i Hakkebakkeskoven”.



Skoleårets første månedsbrev skrives denne gang udelukkende af mig, men der kan i 
fremtidige indlæg være noget skrevet af eleverne i Brun. 

Årets fælleslejr er veloverstået og jeg har lavet en evaluering sammen med Brun, hvor 
vi bl.a snakkede om aftensmaden og overnatningen. Jeg havde sammen med skolen 
øvrige personale taget en beslutning om, at selvom 3. Klasse plejer at overnatte ude i 
telte, så ville jeg ikke ødelægge den positive fremgang, der har været i forhold til 
overnatning i Brun. Der var ingen forældrehjælp til putning eller overnatning, og det var 
selvfølgelig spændende at se, hvordan enkelte elever ville reagere på det. Det gik 
heldigvis ud over al forventning. Alle der havde valgt at overnatte sov der og 
vågnede op med en fornemmelse af, at det jo ikke var så slemt (det tror 
jeg i hvert fald).  

I forhold til aftensmaden, så var det lidt som forventet, at nogle 
elskede det og andre var ikke så vilde med det. Vi spiste i 
overbygningen, da vi ikke kunne være i salen, men det gik rigtig 
godt.  

Generelt fornemmede jeg en god stemning i dagene, og 
taget i betragtning af, at der var rigtig mange 
pædagogstuderende og nye ansigter, så forløb det 
rigtig godt. Det kan ikke undgås at der har været lidt 
kaos og en del forvirring. Vi tror på, at det færdige resultat bliver rigtig godt, og vi 
glæder os til at ‘vise’ det fredag eftermiddag. 

Vi er igang med vores nye læsebog; Den første læsning 2, og jeg vil meget kort ridse 
op, hvilke tanker der er bag valget af netop det læsebogssystem.  

Jeg oplevede en del elever sidste år, der ikke var klar til Fandango. Der er ikke ret 
meget læsetræning i Fandango, men den har nogle andre kvaliteter, som Den første 
læsning ikke har. Jeg var dog ikke opmærksom på, at 3 nye elever i Brun har haft netop 
den bog sidste år, og et par andre elever i Brun har bogen hjemme. Jeg kommer på en 
opgave i forhold til undervisningsdifferentiering, da jeg som udgangspunkt er tilhænger 



af, at vi i klassen har en fælles læsebog. Jeg 
ved også, at de dygtige læsere og dem der har 

haft bogen ikke får  ret meget ud af at vi følges 
ad. Jeg er ved at redigere årsplanen i forhold 
til ovenstående problematik, så det jeg kan 

sige på stående fod er, at jeg er meget 
opmærksom på problemet/situationen, og at jeg 
handler på det, så alle får det bedste ud af 

dansktimerne på det niveau/stadie de er på.  

Derudover er de igang med en stil, som skal 
skrives på iPad og afleveres elektronisk (det 
skal jeg nok skrive mere om på Viggo, når 

tiden nærmer sig for aflevering). Stilen skal afleveres om et par uger. 

I forhold til læsning, så ved jeg som forældre, at det kan være svært, at få den daglige 
læsning presset ind i sommerferien. Jeg lavede en hemmelig (dvs. At kun Robert og jeg 
kunne se hvem der havde hånden oppe) i forhold til bl.a. følgende spørgsmål: 

1) Hvor mange har læst i sommerferien? 
2) Hvor mange har læst (næsten) hver dag i sommerferien? 

Uden at fortælle ret meget om det lidt skræmmende antal, der ikke havde læst 
overhovedet, så vil jeg blot minde om, at det nu er vigtigt at komme ind i en god rutine 
igen. Der vil blive stillet lidt flere krav til dem i 3. Klasse, og læsetræningen er desværre 
ikke noget jeg som dansklærer kan klare alene. For at blive sikre læsere SKAL jeres 
barn læse omkring 15-20 min hver dag. Vi har tjekket frilaesning.dk, og alle har adgang. 
Jeg mener også at biblioteket har åbent døgnet rundt, så det er bare med at komme 
igang igen ;) 

Nu er der taget hul på et nyt og spændende skoleår, og tænk at jeres børn allerede går 
i 3. klasse. Der er lavet nyt tjansesystem, da vi sammen med Sølv har fællesrummet, 
gangen og tømning af papirspand på wc.  
Håber alle har haft en god sommerferie - vi ses til årsplanfremlæggelsen. 

Mvh 
Brian 

http://frilaesning.dk


Sølv er landet 

Der var da vist et par stykker, der blev 
overraskede over, hvad det vil sige at 
starte i fjerde. Sikke meget, man 
pludselig skulle kunne og skulle huske og 
skulle klare. Men de klarede det hele. De 
klarede at være fuldgyldige 
mellemtrinsbørn med medansvar for de 
mindre børn på lejren. De klarede at 
kaste sig over opgaver uden at kny og 
bruge deres erfaringer til at bære 
fællesskabet igennem. Men de blev også 
trætte og hjemve kom pludselig op på 
historisk højt niveau. 
Og efter lejren har de klaret, at der er 
skruet op for arbejdstempoet og 
mængden. Men enkelte har lige skulle 
have en ekstra krammer for helt at 
komme ordentligt i gang. 
I gang er vi imidlertid. Og vi har allerede 
taget hul på diktat, fandango, krydsord, 
ugeskema og en milliard andre ting.  

I forhold til Fandango skal vi arbejde med 
menneskets trang til at kunne flyve, 
herunder Ikaros-myten. 
I engelsk har vi taget hul på, hvorfor 
engelsk er er verdenssprog og hvorfor, 
engelsk er nået ud til fjerne egne langt 
fra United Kingdom. 
Det er tydeligt, at eleverne har fået 
oparbejdet gode arbejdsvaner, og særlig 
det sidste halve år har de fået en øget 
rummelighed ift de forskelle, der er 
mellem dem.  
På gruppens skema i klassen er alle 
gruppe, historie og engelsktimer slået 
sammen til Gitte-timer, men I bliver 
informeret om, hvordan fordelingen er i 
de enkelte uger løbende. 
Husk en god frilæsningsbog og husk 
iPad. 
Knus og god weekend 
Gitte. 

 

Kære Gul 
Tak for en fantastik Fælleslejr. Det 
var en fest at være sammen med 
Gul og alle de andre skønne 
mennesker her på Norddjurs 
Friskole. Gule børn er jo efterhånden 
blevet de store børn, og det viste de 
flot i deres familiegrupper og i vores 
hyggelige teltlejr. Nemme skønne 
børn at være på lejr med:-) 

I denne uge er vi nu tilbage i en 
næsten normal “skole-skema-uge” … 
har dog lige en generalprøve 
torsdag og et Rethink-arrangement 
fredag, inden vi kan kalde skoledagen normal;-) 



I dansk er vi i gang med et forløb om 
kommunikation før og nu. Hvordan mon livet var 
før internettet og mobilen? Faktisk lidt svært at 
forestille sig! Vi får en masse gode snakke i 
klassen, og i næste uge skal alle interviewe en i 
deres familie, som kan fortælle om, hvordan det 
var at være barn uden wifi og mobil. 
I natur og teknik har vi kastet os over træernes 
anatomi og i billedkunst arbejdes der med 
rummelig collage - også kaldet assemblage. 

Det bliver snart muligt på Viggo at booke tid til 
skoleårets første skolehjemsamtale. Jeg fordeler 
samtalerne ud over hele efteråret på fire dage. 

Datoerne er her: onsdag den 27. 
september, onsdag den 11. oktober, 
onsdag den 1. november og onsdag 15. 
november. Tiderne til booking er klar 
engang i næste uge - så hold øje på 
Viggo. 

Husk, at vi har årsplanfremlæggelse 
torsdag den 21. September kl. 17. 
Årsplanerne vil være klar på Viggo 
omkring den 14. september. 

Det var alt herfra - god weekend til alle 
Kh Anette 

Kære alle i og omkring Hvid gruppe 

Så er vi i fuld gang med den ”almindelige” undervisning efter en skøn lejr.  

Det var som sædvanlig en fornøjelse at se de hvide børn rundt i de forskellige 
familiegrupper og især i år, da de var i gruppe med deres lillevenner, som de skulle tage 
sig særligt af. Det gjorde de rigtig godt. Den sidste dag skulle der ryddes op ‒ og aldrig 
har jeg oplevet så effektiv en gruppe. Havde Jet-isbilen ikke kommet med is, så havde 
jeg vist gjort det.  



Dejligt at møde så søde, sjove, kærlige, arbejdsomme elever efter ferien. De er bare 
fantastiske! 

Vi er så småt gået i gang med lidt forskellige emner.  
I dansk er det især Fandango 6, hvor vi er gået i gang med kapitel 1 om 
personkarakteristik. Fandango 6 har vi kun netadgang til, så det er ligesom i 4. klasse, 
hvor der heller ikke var en ”rigtig” bog. 
I historie er vi gået i gang med et lille emne om demokrati. Vi har snakket om, hvordan 
demokrati gør sig gældende på NDF, og børnene har fået som lektie at snakke lidt med 
jer forældre om emnet til vores næste historietime mandag d. 4/9. Det kan f.eks. foregå 
over aftensmaden og kunne handle om jeres forhold til styreformen generelt og/eller i 
dagligdagen, her i Norddjurs kommune, partier osv.  
I medie starter vi med at se og lave stumfilm. Næste projekt er så lydbearbejdning. 

Christina er også på gruppen stadigvæk, og hun kommer 
allerede i 1. modul på mandag, hvor hun vil fremlægge 
elevernes egne ønsker til fællesskabet, som de 
formulerede sidste skoleår på drenge-/pigemøderne. 
Herefter er tanken at hjælpe eleverne med at omsætte 
ønskerne til mulige hverdagshandlinger.   

Torsdag d. 21/9 er der årsplanfremlæggelsesmøde for 
mellemtrinnet.  

Vi starter samlet kl. 17.00 (salen er nok stadig ubrugelig på 
dette tidspunkt, så I hører nærmere om ”hvor”), hvorefter vi 
går i klasserne ca. 17.30. Her vil jeg, som jeg plejer, kort 
fortælle om årsplanen for gruppetimerne, og derefter kommer 

Keld Kristensen fra SSP (skole, socialforvaltning og politi) og fortæller om emnet ”Social 
pejling”. Dagen før mødet er Keld Kristensen i Hvid gruppe, hvor han vil arbejde med 
emnet sammen med eleverne.  
Som vanligt kan man finde årsplanerne for alle gruppens fag på Viggo ca. 1 uge før 
mødet. 

De første skole-/hjemsamtaler foregår d. 20 og 22/11. Jeanette er med, og jeg giver jer 
nogle tider, som vi plejer, hvor I så kan bytte indbyrdes.  

Rigtig god weekend til jer alle 

Vh 
Jakob 



 

Kære Blå og forældre 

Vi er nu ved at være igennem de første uger 
af det nye skoleår. Ja, faktisk så er det de 
første uger med mig overhovedet, og jeg 
syntes det er gået rigtig godt!  
Hverdagen er så småt vendt tilbage, men for 
blå er hverdagen stadig helt ny og 
spændende, da de er rykket i OB, men de ser 
allerede nu ud til at være faldet enormt godt 
til. Jeg oplever en glad og nysgerrig gruppe, 
der er ihærdige efter at komme i gang med 
deres OB-tid 

Vi har i den første tid lavet en række 
samarbejdsøvelser og diskussionsøvelser 
med gruppen, og jeg blev taget lidt med 
storm. Vi har særligt arbejdet med et 
dilemmaspil, der handler om at redde en 
gruppe mennesker ud fra en oversvømmet 
bunker i prioriteret rækkefølge (ikke alle 
overlever!), og her fik jeg for første gang 
oplevet Blå’s gode og nuancerede evne til at 
argumentere. Stor ros til hele gruppen! 
Derudover har vi lavet “Blå’s 10 bud om det 
gode klassemiljø” som lige mangler at blive 
lamineret inden det skal hænges op i klassen. 
Vi er også i denne uge startet på det første 
forløb i dansk nemlig erindringer, som vi skal 
arbejde med frem til rejsen til Norge. Lektier 
vil løbende blive skrevet ind på Viggo, så hold 
jer også orienteret derinde. 

Angående rejsen til Norge så vil de sidste 
specifikke detaljer blive fremlagt til 
årsplansfremlæggelsen mandag d. 11. april 
kl. 17.00 - 18.30. Det foreløbige program har 
jeg lagt på Viggo under mappen “lejr”. 
Hyttefordeling mm. laver jeg sammen med 
gruppen i uge 37 og 38.  

De allerbedste hilsner 
- Stefan  

Fælleslejren ifølge Blå Gruppe 
Skrevet af Andrea, Esther og Kathinka 

Fredag i uge 33 fik vi familiegrupper at vide: 
Flodsvinene. 
De fløjtende regndanser. 
De 3 N’er 
De van(d)vittige vafler 
Camp roble bobler 
De vilde vandmænd 
De rene kloaksurfer 
Pingvinernes stjerner 
På en delt 1. plads kom Camp robleboblerne 
og De Vilde Vandmænd. 
På en 2. plads kom De Van(d)vittige Vafler og 
på en 3. plads kom Pingvinernes Stjerner. 

Oplevelsen på Camp roble boblerne 
De var søde og virkede til at være et af de 
hold, der havde mest sammenhold og var 
mest sammen som en familie. Robleboblerne 
havde helt klart fortjent en sejr. 

Oplevelsen på De van(d)vittige vafler 
Vi havde et godt fællesskab, og arbejdede 
godt sammen med hinanden. Og vi stod rigtig 
godt sammen som et hold, men også med de 
BEDSTE bosser. 

Oplevelsen på De vilde vandmænd 
Der var et meget tæt forhold, og selv om 
vores bivuak ikke var den bedste, så havde vi 
en god holdånd, og vores bosser var meget 
fokuserede på at alle havde det godt på 
holdet. 

Natløbet 
Blå var på natløb for første gang. Det var 
niende klasse, der stod for hele natløbet. 
Det startede med, at vi kom ind og så noget 
af en gyserfilm, som i år var: The Forrest. 
Efter vi havde set lidt film blev vi sendt ud på 
natløbet i vores hold på 5-6 personer. Det var 
super fedt og uhyggeligt, men dog mange der 
sprang fra i øjeblikket, når man så hvad man 
skulle ud i. Tak til Rubin for et godt natteløb.



Kære Orange! 

Ja, så er skoleåret skudt igang, og endda 
med et brag af en "fælleslejrfest"! Som 
sædvanligt, har jeg været i køkkenet 
både op til og under lejr. Det betyder, at 
jeg kun har mødtes med Orange ved 
spisetiderne og igen om aftenen, når vi 
har samledes under lejrhygge mm. 
Alligevel har jeg tydelig fornemmet glade 
og aktive unger....og også trætte. ;-) 
Kulminationen har været årets natløb, 
som 9. klasse altid står for. 
Ikke alle var med....det er jo 
også uhyggeligt, men de der 
var, fik sig en oplevelse ud 
over de sædvanlige.  
Jeg selv fik også taget 
mod til mig for første 
gang i mange år, og jeg 
tror ikke, at nogen 
er i tvivl om, at det 
var det vildeste sus! Stor 
ros til Rubin! I Orange har vi snakket 
om, at næste år er der jo pludselig to 
klasser til at arrangere nogle af de 
elementer under lejr som 9. altid står for. 
Natløb, stjerneløb mm. Måske noget skal 
deles op imellem Rød og Orange....eller 
også får vi Danmarks største natløb!! 

Fælleslejren slutter af med Rethink i byen 
fredag den 1. sept., som I på læsende 
tidspunkt, har fået mail fra Carina om.  

I den kommende tid inden vores studietur 
har vi fokus på to ting: Dels skal vi 
selvfølgelig arbejde med Portugal og 
Lissabon, dels skal vi genopfriske 
grammatik, tegnsætning og også læse 
lidt. I vores forberedelse til studieturen, 
er klassen delt ind i 4 grupper, som 
arbejder med hver deres fokusområde. 
De 4 grupper skal forberede et oplæg for 
resten af gruppen "on location",...en 
fremlæggelse/oplæg som der gives 
karakter for. I november inviterer vi jo til 
åben skole, og der vil også I forældre få 
mulighed for at høre fremlæggelserne, 
og selvfølgelig se billeder fra vores tur.  

Vi ses jo snart....nemlig til 
årsplanfremlæggelse mandag den 11. 
sept fra 17.00 til 18.30.  

Kh Josefine 

Rød 

Nu er vi startet i skole igen, vi startede det nye skoleår ud med 
fælleslejr, på fælleslejren 2017 havde vi emnet vand og kultur. 
I hver familiegruppe havde vi 4-5 pædagogstuderende, som 
havde forberedt hver deres workshop til den familiegruppe, de hørte til.  
Vi sluttede hele fælleslejren af med et stort sambaoptog op gennem Grenå by, hvor vi 
sluttede oppe på torvet, hvor vinderne blev kåret og “Oliverne” blev uddelt til Marie og 
Fiona. 



Dansk 
Lige nu i dansk arbejder vi med emnet jobansøgning, hvor vi lærer, hvordan man skriver 
en god jobansøgning, og hvordan man kan præsentere sig godt. 
Vi har også i dansk lavet nogle huskeregler, som også gælder i alle andre fag: 
- Hånden op. 
- Når der bliver bedt om ro, skal der være ro. 
- Ingen unødvendige kommentar  
- Mobilerne skal afleveres uden brok. 

Engelsk og tysk  
Lige nu i engelsk arbejder vi med “love stories”, hvor det i denne uge har handlet om 
Romeo & Julie.  
I tysk arbejder vi lige nu med de 16 delstater i Tyskland.  

Skrevet af Sif & Signe 
 

Kære Rubin 

Der er sket store forandringer i gruppen henover sommeren. For det første har vi sagt 
velkommen til endnu en ny pige, som de fleste af jer har mødt, nemlig Adisa. Derudover 
har Rubin fået sindssygt meget ros af de voksne på skolen for et veludført bosse-
arbejde. For mig er det personligt af kæmpe betydning at få så meget positivt feedback 
på en skøn gruppe, der pludseligt er blevet de ældste. Der er ingen tvivl om, at de 



formår at påtage sig og honorere 
det ansvar, der hviler på dem. 
Modenhed og seriøsitet er i 
højsædet. 

Gitte fra UU var forbi tirsdag i denne 
uge med orientering om 
praktikpladser og uddannelsesforløb, 
hun deltager også i forældremødet 
den 11. september. Alle har fået en 
uddannelsesbog med detaljer om de 
enkelte forløb. 

Egne kopper er det nye hit - vi har 
indtaget vores eget skab i køkkenet i 
OB, så der er hyldeplads til kopper, 
te, nescafe og havregryn. I 
køleskabet har vi indtaget en hylde 
og her kan mælken til kaffen lægges 
på køl. Vi har i klassen talt om ideen i 
at man på skift køber en pose 
gulerødder, noget leverpostej og 
rugbrød til de sene dage, hvis man 
skulle glemme madpakken eller har 
brug for noget energi. Jeg vil gerne 
stå for indkøbene i begyndelsen, 
men de skal overtage den - og i 
øvrigt spytte en 10'er i bøtten. Det er 
en god ide at mærke alle tingene 
(med Rubin). 

I mandags holdt jeg et lille oplæg om indesko - efter oplægget blev vi alle enige om at 
stille udeskoene ved døren. Med det samme tog alle deres udesko af, nogle havde 
allerede pakket futter hjemmefra, mens andre havde det fint med strømpesokker. Så vi 
vender ligeså stille tilbage til de gamle husregler, hvor vi i fællesskab hjælper hinanden 
til en bedre, hyggeligere og mere nærværende skoledag. Der er rigtig mange fordele 
ved at bruge futter - og der er stadig mulighed for at lave et 'modestatement', hvis man 
har brug for det. Vi har talt om, at i tilfælde af regn og sne, så kigger vi på løsningen til 
den tid. Men dejligt med så positiv en modtagelse. (Oplægget ligger i vores fildeling på 
Viggo, hvis I er interesseret.) 

Husk, at al vigtig info ligger på Viggo, så det er supervigtigt, at I holder jer stærkt 
orienteret. På forældremødet den 11. september, vil jeg både gennemgå de basale 



funktioner i Viggo (hvordan man slå 
notifikationer til og fra), samt fortælle 
lidt mere om rejsen til Skotland. 
 
Hermed følger bossernes indlæg fra 
årets fælleslejr: 

Marius, Kia & Johan: 
Som “gamle” elever på Norddjurs 
friskole, har vi oplevet mange 
fælleslejre, udført på forskellige 
måder. Hos de rene kloaksurfere, var 
der energi og gejst som ved ingen 
andre, det var rigtig fedt at opleve 
både store og små gå så meget op i 
både bivuak, kampråb og dans. Som 9 
klasse arrangerede vi både stjerne-løb 
og natløb. Vores post til stjerneløbet 
blev taget rigtig godt imod af alle børn 
som deltog. Det var super hyggeligt. 
Natløbet gik ikke som forventet, men 
meget bedre, lyden af skrigende 7. - 
8. klasses drenge og piger der løber i 
en skov, er sjovere end man skulle tro. 

Sebastian & Emilie: 
Det var en større udfordring end 
forventet. Man havde mere ansvar 
end nogensinde før, men oplevelsen 

var speciel. Det er anderledes når man bruger en uge med alle fra vores skole. Vi får et 
meget bedre sammenhold. Vi får brugt nogle andre evner vi ikke vidste vi havde. Vi har 
lært nye ting om os selv og set, hvor meget vi egentlig kan og hvor specielle, vi er. Vi 
har fundet nye værdier i os selv, som vi ikke kan undvære. Sebastian og jeg har i hvert 
fald lært nye ting og fundet nye værdier, vi er evigt taknemmelige for, at vi har. Alle kan 
snakke med alle, og det giver også os elever en mulighed for at være sammen med 
lærerne udenfor klasselokalet og på en anden måde. Vi fik planlagt både stjerneløb og 
natløb, og det hele gik som vi ville have. Alt gik efter planen og det kunne ikke have 
gået bedre. Vi glæder os til Rethink på fredag d 1 september. Rethink er et samarbejde 
med pædagogstuderende og os fra NDF. Nogle fra rubin er blevet valgt til at skal være 
med i et udvalg og så har vi 5 fra rubin fået dannet det her rethink-kulturmøde sammen 
med de studerende. Vi glæder os, og det skal nok blive hyggeligt!! Hele rubin er glade 
for, hvordan det hele endte med at være, og vi er så stolte af os selv og hinanden! 



 

Ronja, Nete, Adisa & Mathias: 
CAMP ROBLE BOBLE  
På camp roble boble lavede vi sæbebobler og boble-relateret udsmykning med de 
pædagogstuderende. Både små og store hyggede sammen med maling og balloner, 
som vi skal vise for en masse mennesker nede i byen fredag den første.  
Til stjerneløb stod vi for at lege en leg der hedder “Den gravide slange”.Alle var super 
gode til det, og vi syntes at det var sjovt at overvære.  
En perfekt afslutning på ugen var da også lige at vinde lejren. Vi var alle super glade, 
også for at fejre sejren med de vilde vandmænd, som vi stod lige med.  

Lærke & Karl Alfred: 
Vi har efterhånden været med på mange fælleslejre, men som 9. klasse har man et 
stort ansvar, for at det bliver sjovt og dejligt at være i sin famillegruppe. Vi blev delt op i 
bossepar, dreng/pige. Alfred og jeg var bosser på De vandvittige Vafler. Vi skulle lave 
kampråb, male banner og flag, lave pandebånd og bygge en bivuak. Det var rigtig 
hyggeligt, men også super hårdt at skulle holde øje med alle de små, sørge for at alle 
havde noget at lave. Der var det super dejligt at rød og orange også kunne træde til og 
give en hjælpende hånd med som bumser. Oven i alt det, skulle vi også planlægge 
stjerne-løb og nat-løb.  

Sophie & Thor: 
Hos de Vilde vandmænd lavede vi et fedt kampråb, en god bivuak og et flot flag. Både 
store og små hyggede sig sammmen. Vi hyggede med at lave fine tylskørter og flotte 



fisk til rethink på torvet. Udover det lavede vi stjerne-løb og et mega uhyggeligt natløb, 
super fedt. Fedt fordi klassen var sammen på en anden måde, og selvfølgelig er det 
mega fedt at høre de “seje” drenge fra 7 og 8 skrige i en mørk skov. MEN DET 
FEDESTE VAR HELT SIKKERT AT VINDE (med camp roble boble) 
 

Alberte, Valdemar & Emil: 
Vi synes Fælleslejren var udfordrende på grund af det store ansvar for gruppen, men 
derimod var det sjovt at snakke på tværs af klasserne, med andre aldersgrupper. Det 
var fedt, at skulle være sammen om alt fra sambaoptog til bivuak og flag. Vi syntes 
også det har være svært at være boss, da små børn ikke hører efter. Vi lærte at tage et 
ansvar på en helt anden måde, når man havde ansvar for alle de små. Natløbet var 
rigtig sjovt og knalduhyggeligt. 

Nina, Niels & Natasja: 
Vores navne skulle være noget med vand, så der for kom vi til at hedde de 3 Ńer, vi 
lavede et mega fedt kampråb og en mega fed bivuak. Den var også flot udsmykket 
syntes vi.    
I de 3 Ńer havde vi et godt sammenhold, og vi fik snakket med alle de andre fra de 
andre klasser, men det var lidt hårdt at være bosser, fordi man skulle have mere ansvar 
for familiegrupperne om, hvordan tingene skulle forløbe.  
En af dagene blev vi delt i fire små teatergrupper, hvor vi fik af vide, at vi skulle vise 
vores stykke oppe i byen til rethink. 
Vi (rubin) har arrangeret et stjerneløb for familiegrupperne og alt gik efter planen, vi 
havde også planlagt et natløb. Det var også mega fedt at prøve at lave, og de blev 
mega bange, som vi havde håbet på. Vi fik også rigtig meget ros for vores natløb, og 
det var jo mega fedt at vide, at det var mega uhyggeligt. 



Det var lidt det, der skete alle dagene, og det var en rigtig god Fælleslejr.  Det var også 
vores sidste, det er lidt trist, men den var mega god. 

Gabriel & Marie-Louise: 
Vi i Rubin har i år været bosser på den årlige fælleslejr. 
Der har været 8 forskellige hold: 1 dramahold og 2 musikhold. 
De resterende fem hold havde pædagogstuderende til at hjælpe med workshop. På 
vores workshop spillede vi regndans, som Danseorkestret har lavet. 
Natløb har vi stået for i år, det var meget succesfuldt. 
Vores hold hed De Fløjtende Regndansere.  

Med disse ord ønsker jeg jer alle en god weekend og tak for en helt vidunderlig opstart 
af Rubins niende og sidste år her på NDF - jeg er stensikker på, det bliver stort og et 
brag for alle! 

Kh, Helena 
(Mob.: 2028 7805 / viggo: HR)


