
Ledelsen: Praktisk, penge og glæde 
Vi glæder os i denne tid.... 
De kommende uger vil stå i Letex’ tegn og her vil mange af 
skolens kerneværdier, såsom fællesskab, samarbejde og faglig 
viden, blive levet fuldt ud på tværs af aldersgrupperne. Letex 
afvikles i år i ny form, og vi glæder os. 
Letex afsluttes med et stort julemarked d. 14/12, hvor vi håber, 
I vil møde talstærkt op og meget gerne medbringe 
bedsteforældre og søskende. 
Når det sner...... 
Så rydder og salter Per flisegangene for sne. P-plads ryddes ikke 
for sne, da underlaget ikke muliggør dette. 
Om P-pladsen...... 
Jeg modtager løbende henvendelser med ønske om udbedring 
af hullerne nede på trekanten. 
Hullerne blev senest fyldt og udjævnet midt i november, og 4 
dage senere var hullerne tilbage - nu bare endnu større end før. 
Vi har desværre ikke mulighed for andet end jævnlig 
‘lappeløsning’, da trekanten ikke er skolens område, og en mere 
gennemgribende løsning derfor ikke er noget vi må foretage. 

December 2017

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

Rengøring i kommende 
weekender: 
Uge48: Hvid og Rubin1. 
Uge49: Sølv og Rubin2. 
Uge50: Brun og Rubin3. 
Uge51: Bronze og Rød1. 
Uge1: Grå og Rød2. 
Uge2: Lime og Rød3. 
Uge3: Blå og Orange1. 
Uge4: Hvid og Orange2. 
Uge5: Gul og Orange3. 

Kommende arrangementer: 
Uge49: Letex. 
Uge50: Letex. Letexjulefest torsdag fra 16-19.30. Brun har 
kaffekagebod og oprydning. 
Uge51: sidste skoledag tirsdag. 
Uge1: Tirsdag er alle tilbage i skole.OB spiller Volley i Åstrup. 
Uge2: Rubin har terminsprøve. 
Uge3: Tirsdag er der dialogmøde for hele skolen. Grå og Lime 
rengøringshold har tjansen. 
Uge4: Forældremøder i overbygningen. 



Vi kan derfor kun lappe huller fra tid til anden. 
MEN, når det er vådt som nu, så holder den 
løsning typisk mindre end en uge. Samtidig så 
køres der alt alt for stærkt på såvel trekant som 
P-plads. Så kære forældre og ansatte; sæt farten 
ned og pas dermed godt på vores børn, vores P-
plads og jeres egne biler. 
DET er da en win win :) 
Mens vi venter på finansloven.... 
Så arbejder økonomiudvalget og jeg på at 
klargøre budgettet for 2018. Såfremt de takster 
for statstilskud, der foreløbig er udmeldt, også 
ender med at blive de gældende, så ser 2018-

budgettet meget lovende ud. Vi håber derfor på 
at kunne udskifte taget på MT2 først i det nye 
år, samtidig med at taget bliver renset på MT1 
samt 1. Sal. 
Bestyrelsesmødet mandag d. 4. december vil 
primært omhandle budgettet for 2018, og når 
det er endeligt på plads, og vi kender Finanslov 
2018, så vil jeg informere mere om de øvrige 
indsatsområder for 2018 
Med disse ord ønskes I alle en rigtig god 
weekend. 
De bedste hilsener 
Dorte 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Dialogudvalget: nye indsatser på vej 
  

Nyt fra grupperne 
Lime: Der er fokus på Letex. Hvordan 
interagerer de mindste i projektet, så de 
føler, at de er en del af projektet, og ved, 
hvad de skal lave i ugerne. Børnene har 
brug for at vide, hvad de skal/kan lave 
under projektet.  
Hvis ens barn har været i konflikt og der 
ikke er modtaget overlevering fra 
personalet, så er det træls som forælder 
at finde ud af det ad omveje. 
Grå: Bringer ikke noget nyt til udvalget. 
Gruppen har fået et par børn i foråret. 
De har det godt som gruppe. 
Bronze: Kan man betale sig fra 
rengøring. Nej, det kan man ikke. DA vil 
gerne mene noget på skrift om det. Hvad 
skal der til for, at det er en livline at 
betale sig fra rengøring. Det er ikke kun 
en arbejdsopgave, der skal løses. Det er 
en social forpligtende del af det at være 
forælder på skolen. Fint sammenhold i 
forældregruppen. Kontaktforældrene 
laver nogle gode arrangementer. 
Gruppen har det godt. 
Brun: I drengegruppen foregår der lidt 
forskellige positioneringer for tiden. De 
er ved at finde hinanden igen efter flere 

nye drenge i gruppen. Pigerne har det 
bedre, og Brian gør et godt stykke socialt 
arbejde. 
Sølv: Det går godt i gruppen. De glæder 
sig til Letex. Der kommer en ny pige på 
prøve lidt senere på måneden. 
Gul: Ikke repræsenteret på mødet. 
Harmonisk gruppe, hvor de dog prøver 
hinanden af med jævne mellemrum. 

Hvem er med? 
Ledelsen: Dorte og Carina 

Personalet: Helena 
Lime: Susie og Nina 

Grå: Martin 
Bronze: Kristian 
Brun: Vibeke 

Sølv: Linda og Regina 
Gul: Naja og Signe 

Hvid: Ulf 
Blå: Dorte og Lotte 

Orange: Charlotte og Nina 
Rød: Malene 
Rubin: Anette 

Bestyrelsen: Berit



Hvid: Har haft et godt SSP-møde om 
social pejling med Keld fra 
UngNorddjurs. Jakob har været savnet 
efter rejse og sygdom, men han er 
tilbage nu. 
Blå: Har været i Norge, og det var en 
fantastisk social tur. Stefan synes det er 
en god gruppe, og de har det godt. Der 
startede 4 nye efter sommerferien. 
Rød: Har lige haft deres første 
projektarbejde sammen med orange og 
rubin. Har været i London. Tonen er 
hård i gruppen, og der er AKT koblet på 
gruppen. Der er stoppet en pige i 
gruppen. 
Orange: Det går fint socialt, men der er 
brug for at være ekstremt opmærksomme 
på børnenes trivsel og børnenes tone 
imellem. De skal øve sig i at aflæse 
hinanden og respektere hinandens 
grænser. Vigtigt at italesætte, at de 
udvikler sig i forskelligt tempi, og at 
italesætte deres forskellige sociale 
mønstre. God tur til Lissabon. 
Rubin: Pubertær klasse og børnene er 
meget forskellige. De har det godt 
sammen. De skal snart i praktik, 
prøverne står for døren, og hvad skal de 
efter sommerferien hver især? Forslag 
om, at eleverne kunne komme ud i 
virksomheder med jævne mellemrum i 
løbet af deres overbygningstid. De har 
haft en fantastisk tur til Skotland. 
Ledelsen: Der er afholdt morgensamling 
for første gang i salen i dette skoleår. 
Reglerne for salen skal genopfriskes, det 
klarede elevrådet allerede torsdagen 
efter. Som skole er vi i gang med at kigge 
på os selv: Letex i en ny form, projektet 
omkring LilleskoleDøgnet, skolens 
interne regler, evaluering af skolens 
samlede undervisning, alt sammen over 
en 4-årig periode. Derudover er vi i gang 
med at udarbejde en antimobbestrategi. 
Der ligger en på hjemmesiden. Den er 
ikke gennemarbejdet i forhold til 
personale, elever, forældre og bestyrelse. 
Vi vil ikke have et skuffedokument, men 

en gennemarbejdet strategi, som vi har 
ejerskab for.   
Bestyrelsen: Der er nedsat et nyt udvalg, 
som arbejder med musik- og 
teaterfestival i 2020. Udendørsudvalget 
er i gang med at gøre klar til at musik- 
og teaterfestival. Rie, Dorte og Berit skal 
i gang med at arbejde med skolens 
interne regler. Laver evt en 
ekstraordinær generalforsamling, hvor 
de interne regler er på dagsordenen. 
Rolig start efter sommerferien. 
Personale: Alle har lige været på 
LilleskoleDøgn sammen med 10 andre 
lilleskoler og deres personaler. Lyttet til 
foredrag om dannelse og uddannelse, 
forskellighed og enshed, fællesskab og 
kreativitet.  
Projektafslutning i OB i dag. Det har 
været et godt forløb for alle tre klasser. 
Emnet var kulturmødet med mange 
underemner.  
Om lidt er der Letex i en lidt anden form 
end tidligere.  
Forældrefest sammen med personalet 
blev en god aften med superfin 
stemning.  
Teamet i OB er i gang med en diskussion 
om, hvor rejserne skal gå hen, og hvad 
formålet med rejsen skal være. 

Indsatsområder 
Dialogmødet i januar 
Ønske om at få kigget på skolens interne 
regler og procedurer for alle mulige ting. 
Skolens interne regler strider mod 
vedtægterne, så de skal efterses. Men det 
er i de interne regler, at optaget og 
antallet af elever står, så det er 
nødvendigt at lave en 
generalforsamlingsbeslutning efter, at 
dialogmødet har set grundigt på de 
interne regler. DA ønsker ekstra 
arbejdsmøde for at arbejde med dette. 
Antimobbestrategi: der skal nedsættes en 
arbejdsgruppe og dialogudvalget skal 
”give” et medlem til den arbejdsgruppe. 
Der laves trivselsmåling i alle klasser 



efter jul. Forslag om at bruge 
klassetrivsel.dk. Vi ønsker at gentage 
trivselsundersøgelsen efter et år. Vi 
vælger repræsentant til 
antimobbestrategien på næste 
udvalgsmøde. 
Et arrangement, man kan overveje, er et 
dialogmøde, hvor vi måske skal have en 
oplægsholder ud, som siger noget om 
robusthed (det at kunne magte). 
Komiteen for sundhedsoplysning laver 
kurser og foredrag målrettet forældre og 
personaler. De er i gang med at justere 
foredraget i Komiteen og vi kan booke 
en foredragsholder 1. februar 2018 til en 

forholdsvist billig penge. Generel 
opbakning i udvalget til at booke 
foredragsholder. 
Arrangementet er ikke for børn, skal vi 
tænke i noget fælles børnepasning. 
En forælder fortæller: Der er et kæmpe 
rusmiddelproblem i Grenaa i 
særdeleshed mellem de 14-15 årige. 
Særlig opmærksomhed på de unge 
mennesker i overbygningen. HR 
kontakter resten af OB-teamet for at gøre 
opmærksom på problematikken. 
Rusmiddelcentret sender materiale ud til 
skoler inden længe. 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Til forældrene til Letex-børn 
Du er hermed forælder til et Letex-barn. Et 
barn, der er med til at omdanne sin skole til et 
levende pulserende samfund med 
virksomheder, snackboder, medbestemmelse og 
et produktmarked med liv, fest og musik.  
 Letex har eksisteret på Norddjurs 
Friskole i flere år end internettet, udviklet sig 
mere end den politiske struktur i Danmark i 
samme periode og skabt arbejdsglæde, som er 
enhvert fremgangsrigt firma værdigt. 
 Og Letex udvikler sig stadig. I år er de 
gammelkendte elementer af 
virksomhedsdemokrati hånd i hånd med 
produktionsvilkår blandet godt op med nye 
elementer. For første gang i Letexhistorien har 
vi ændret på betalingsmidler, 
virksomhedsdirektører og ernæring. 
Alle elever uanset alder møder 8.15 på deres 
respektive arbejdspladser. Arbejdspladserne er 
fordelt i ugen op til. Indskoling (Lime, Grå, 
Bronze, Brun) har fri 11.45 og kan gå i fritter 
herefter, mens resten arbejder til 13.15.  
 Fravær meldes på Viggo som sædvanlig. 
Gåhjemsedler udfyldes som sædvanlig. 

 Bemærk, at der er oprydning i alle 
virksomheder fredag den 15/12. 
I tidlige tiders Letex-verden skabte det 
rungende jubel, når vi fortalte forældrene, at de 
ikke skulle smøre madpakke til ungerne i de to 
Letex-uger. I år må I juble over noget andet, for 
madpakkerne slipper I ikke for.  
 Måske kan I juble over, at den 
betragtelig økonomi, der var afsat til mad, 
istedet kan bane vej for mere 
processorienterede virksomheder, give plads til 
elevstyrede initiativer, der ikke behøver 
generere et overskud, skabe mod til at fokusere 
på enklere, lækre og attraktive snacks til de 
hårdtarbejdende ansatte, værkfører og 
elev-direktører. 
 Så ja. I skal selv smøre 
madpakken. Den skal være sund 
og god, og I skal lade 
sukkerprodukterne blive hjemme i skabet, 
da eleverne skal oparbejde lyst til at nyde de 
snacks, der bliver lavet. 
De voksne på skolen tager deres roller meget 
alvorligt. Også når det er noget, vi leger. Derfor 



tager vi rollerne på os og leder vores 
virksomheder. Men i år udvider vi direktør-
besætningen med de store elever. Vi har 
tidligere gjort forsøg med det, men i år er 
tilslutningen fra de store overvældende. De 
byder på mange spændende virksomheder for 
alle aldre. 
Letex-pengene har alle dage været genstand for 
forfalskning. Nogle år mere opfindsomme end 
andre, enkelte år så gennemførte, at vi ikke 
nænnede at fængsle de involverede (i 
drengenes baderum sammen med 
storsvindlerne fra den ulovlige spillebule).  
 Det har været morsomt, men vi kan 
konstatere, at det fører til et forbrug af papir 
svarende til en mindre regnskov, så i år 
introducerer vi Letex-dankort.  

 Det fungerer som et klippekort, der ikke 
kan tages med hjem, men skal opbevares hos 
Overdirektøren. 
Jeres Letex-ramte barn kommer til at lave nogle 
spændende ting. Det ved vi. Ting, der skal ses, 
høres, sælges og købes. Vi elsker at vise jer, 
hvor dygtige, jeres børn er, og i år er ingen 
undtagelse. 
 Derfor vil vi mægtig gerne se jer alle til 
Letex-marked torsdag 14/12 klokken 16-19.30, 
hvor vi ombygger vores nyistandsatte sal til et 
smukt og festligt marked med boder og musik. 
Markedet bliver slået sammen med den årlige 
julefest, som bestemt ikke er kedelig i sig selv, 
så der er lagt op til en stemning i top. I er 
meget velkomne til at medbringe 
bedsteforældre og venner til denne aften, og de 
travle ansatte, værkførere og direktører vil gøre 
alt for at skabe et skønt vinterminde. 




Rullinger, julehygge og sanselege  
November måned er nu gået, og mange nye og 
lærerige oplevelser har fundet sted i 
LIME. 
Børnene har haft besøg af en masse 
pædagogstuderende, som har leget og arbejdet kreativt 
med modellervoks og temaet Bondegårdsdyr. Det blev 
til et smukt lille bondelandskab, som har været 
udstillet i OB. 
Vores månedlige spilledag, hvor alle havde et spil med, 
var igen et stort hit. Et spil især, hånd og fod twister, 



fangede flest. Sikke en fest, de havde. De er 
gode til, at samarbejde med terningerne og 
moves på gulvbrættet. Stor ros. 
I naturfag har vi snakket om vinteren, vi går i 
møde, efterårstegn og leget med vores sanser. 
De har f.eks. skulle lugte og mærke sig frem til 
ting fra naturen. Legen har vi taget med i salen, 
hvor de 2 og 2 har skulle føre hinanden rundt. 
En god tillidsprøve, som alle var super gode til. 
Det var lidt grænseoverskridende for enkelte, 
men de gjorde det 
og var stolte. 2 
kom især rigtig tæt 
på hinanden i den 
efterfølgende 
pause. 

 

Vi har også arbejdet med Eventyret "De tre 
bukke bruse", som alle børn til sidst har øvet 
rollespil i. Det har været et stort engagement 
fra alle børn, som også kan ses på deres 
resultat. Et miniteater vist for alle børn i 
klassen. Det var en helt utrolig sjov og 
fantastisk oplevelse. Børnene havde den helt 
store skuespillerhat på og det brede grin, især 
når trolden blev stanget ned fra "broen". 
De er alle optaget på video, som vil blive lagt 
ud, enten på Viggo el. Facebook. Det driller 
lidt, men er under udarbejdelse ;) 
De kære toiletruller er, efter børnenes mening, 
LANGT om længe, taget frem og flotte 
rullinger er blevet skabt. Lige fra nisser, 
pyntepiger med meget lang hår, rocknisser til 
rumvæsner med et øje og strithår i alle 
regnbuens farver. Inspirationen har vi fået fra 
Ramajetternes Jul på Ramasjang. 

Julemandens computer mellemlander den 1. 
december i Ramasjangs lufthavn. Den 
indeholder alle børns julegaveønsker og adresser, og uden den kan julemanden ikke dele gaver ud. 
Julemandens computer bliver stjålet i lufthavnen. Og det er slemt. 
Den skal findes igen med hjælp fra børnenes Rullingerne, nisser som rumvæsner. 
De må tages med hjem til juleferien, så de kan hjælpe med at lede over hele byen. 
Hvem ved - måske computeren er gemt hos dig? 



Alle er blevet udstillet i børnenes Julelandskab 
med rekvisitter fra bondegården, en masse gran, 
sne og selvfølgelig en skøjtebane. :0) Alle er 
velkommen til at komme ind og se landskabet. 
Udover Rullinger, er der blevet klippet og pyntet 
fint op med flotte juletræer til både vinduer og 
julelandskab, fine vinterfugle, engle, 
pompomsnekugler af garn og flotte guldstjerner 
til himmelen i vinduerne. Børnene er virkelig 
dygtige til, at være kreative. 
Ramajetterne støtter Ulands kalenderen, Børnene 
i Burkina Faso, og det synes børnene var 
spændende. Børnene tager det meget seriøst, da 
de ved, at en af drengene har relation til landet. 
Vi har set filmene, snakket om landet, børnene 

og svaret på spørgsmål på deres hjemmeside. Hvor de bor og hvor mange. Hvor mange er fattige og 
f.eks. hvilket dyr, der er helligt i Vestafrika. Efterfølgende har vi arbejdet på Ulandskalenderens app, 
hvor børnene har lavet egne foto-album med billeder, de har set i filmene og billederne, de kan finde 
i app'en. Målet er at starte op på en julekalender (torsdag), som børnene selv kan sætte billeder ind i. 
Børnene må gerne arbejde på app'en hjemme, men vil have brug for støtte i enkelte opgaver. 
I den sidste uges tid, er vi begyndt, at arbejde i Book Creator, hvor børnene laver egne bøger. 
Børnene er begyndt med billeder af deres rullinger, og enkelte har fået sat navne på. Det er en svær 
opgave det med navne, da vi ikke er begyndt at stave endnu, men det tager ikke motivationen fra 
dem. De har også taget billeder af hinanden og hjælper på tværs med at få skrevet alle de rigtige 
navne ind ved billederne. 
Det er indtil videre blevet nogle sjove og gode billedbøger som børnene elsker at se i og grine af. De 
lærer også hinanden at kende på en anderledes og sjov måde. 
I dag, fredag 1/12, er sidste dag, inden LETEX begynder. Børnene har alle valgt værksteder, efter vi 
fik en lang snak om, hvad man kunne lave af aktiviteter, og alle glæder sig til at komme igang med at 
arbejde. Børnene vil få hjælp med at finde deres værksted af deres storeven mandag. 
Der kom et brev ud i sidste 
uge omkring Letex. Her står 
der alt om, hvad LETEX er, 
markedsdag, mødetider, og 
det man skal huske, at give 
børnene med af mad. Meget 
vigtig med mad, helst uden 
sukker og snack. Det får 
børnene på skolen som løn. 
Tak for en produktiv og 
hyggelig november måneder, 
hvor vi også har set lidt 
mere film 
end vi plejer. Det har været 

tiltrængt.😴  😉  



Grå: Spændende udvikling forude  
Kære alle i Grå. 
Julen nærmer sig og klassen har gjort lidt 
juleklar med julegrise, der er sultne efter 
juleguf. Jeg husker at tage lidt med til den 1. 
december. De skal jo fedes lidt op ;-) 
Der bliver ikke julehygget i klassen under Letex, 
da børnene kun skal møde i klassen på mandag. 
Her hjælper jeg dem ud på deres 'nye 
arbejdspladser'. Men det er kun mandag, de 
skal møde i klassen. Alle andre dage skal de 
møde på deres værksteder. 
Under hele Letex skal de stille deres ting i deres 
garderobe og sætte madpakken i køleskabet, 
som de plejer. Men taskerne skal IKKE ind i 
klassen fra på mandag, da lokalet skal bruges til 
værksted. 

Det er meget spændende (og måske lidt 
skræmmende) med alt det nye, der skal ske de 
næste uger. Men fredag fortæller jeg de sidste 
detaljer til børnene. Bl.a. hvilket værksted, de 
skal arbejde på. De ved allerede nu, hvor jeg er 
at finde under Letex, nemlig i 
billedkunstlokalet. Men der er voksne tilknyttet 
deres værksteder samt store børn, hvis opgave 
er, at de får deres mad, som de plejer, og også 
får lidt ekstra hjælp, skulle behovet være til det. 
Børnene møder hver dag kl. 8.15 - 11.45. Så 
har de fritkvarter og kl. 12.30 er der fritter. 

Fuldstændigt som det plejer, når vi har 
anderledes uger på skolen. 
Lige en lille bøn. Vil I få tjekket op på deres 
garderobe. At der er 
ekstratøj, regntøj og 
gummistøvler. Ligeledes 
vil jeg gerne have, at 
deres penalhuse er 
opdateret, når vi starter 
op igen efter juleferien. 
Lise Lotte og jeg bruger 
for meget tid på at lede efter 
viskelædere og blyanter. 
Jeg ved godt, at klassen siden 0. kl. har haft en 
kop med blyanter til deling. Jeg vil gerne have, 
at børnene ikke bare venter på, at vi sørger for, 
at det står klar til dem, men selv tager deres 
penalhus frem. Det er der allerede flere, der 
gør, men det skulle helst være hele klassen. 
Ellers vil jeg bare sige, at jeg glæder mig rigtig 
meget til at se, hvordan Grå udvikler sig under 
Letex. Rammerne er nye, men særligt dette er 
også noget, der er styrker dem. Både som 
klasse, men også fordi, at her åbnes deres øjne 
op for de andre børn omkring dem.  
Jeg skriver til jer under Letex for at fortælle lidt 
om, hvad jeg ser ;-) 
Mange kærlige hilser  
Louise 

❄ ⛄ ☃ 🌨 ❄ ⛄ ☃ 🌨 ❄ ⛄ ☃ 🌨 ❄ ⛄ ☃ 🌨 ❄ ⛄ ☃ 🌨 ❄ ⛄  

Bronze: Lærerigt, nuttet og sjovt 
Dette månedsbrev har børnene været med til at skrive.  
De har siddet deres bordgrupper og skrevet om forskellige emner.  
Dansk:  
I bronze har vi læst: Babyen der ikke ville ud. Den handler om baby, 
der ikke vil ud, fordi den er meget bange for det derude. Den var 
f.eks bange for, at der skulle blive krig, og at den skulle blive kørt 
over. Babyens mor og far snakkede meget om ting, de var bange 
for, og det kunne babyen høre. Tilsidst lokker de babyen med at 
sige, at de vil elske den og kysse den i håret.  

✏



Det er en god historie, fordi babyen er nuttet, og den er sjov og spændende.  
Vi har læst små bøger og frilæsning.dk 
Små bøger bøger kan være svære, og de kan være nemme. De kan være grønne, blå, sorte og gule.  
Vi har haft Mikkel til N/T. Han er praktikant og meget sød. Vi har lavet vandmålere og leget med 
balloner.  
Letex:  
Det er sjovt. Det bliver nok sjove værksteder. Det er nok sjovt at lave karameller. Det er nok sjovt at 
lave computere. Det er nederen, at vi ikke må lave bolcher. 
Vi skal ud på værkstederne, man kan komme på karamel værksted.  

Frikvartererne:  
Vi leger politi og røvere. Det var sjovt. Vi har leget i hulen i skoven. Vi legede 

med blade som vi kastede op i luften. 

Denne gang har 7 elever fra Brun valgt at være med til at skrive 
månedsbrevet, og de har valgt to vigtige og aktuelle emner; LETEX 
og hemmelige nissevenner. 

LETEX 
Vi vil gerne finde ud af, hvad LETEX er for noget, da vi i de næste 
to uger skal have LETEX på skolen. Den bedste måde at finde ud 
af det på er, at spørge en elev, der har været med før. Vi valgte at 
spørge Mikkel fra Rød. 
Os: “Vi har aldrig været med til LETEX før, så vil du fortælle hvad 
det er for noget?” 
Mikkel: “LETEX går ud på, at man skal prøve at tjene sine egne 
penge og opleve, hvad der sker i den virkelige verden. Have et 
job, man skal ikke miste sit job. Hvis man mister sit job, skal man 
søge et nyt job, og gøre det så godt man kan. Vi har madpakker 
med i år, men alle de andre år har der været en kantine. Man kan 
også købe snacks og saftevand. Hvis man har tjent flere penge, så 
kan man også få VIP mad.” 
Skrevet af Julie, Lærke og Mikkel 

Hemmelige nissevenner 
Vi har hemmelige 
nissevenner. Det er ikke 
første gang, vi har haft 
hemmelige nissevenner, og 
vi trak lod om, hvem man 
skal være sammen med. 
Det er helt tilfældigt, hvem 
man er sammen med. Og 
vi må ikke sige det. Man 
må ikke købe ting. Man må 
gerne bage noget, som 
man kan give. Det er ikke 
det samme som 
drillenisser. Man må kun 
gøre gode og søde ting. 
Skrevet af Yasmine, Johanna, 
Iben og Laura



Praktisk info: 
Hold øje med Viggo for information om LETEX og læs evt. mere her i 
dette månedsbrev. 

Jeg mangler desværre stadig 5 Fandango2 læsebøger, men jeg har desværre 
forlagt den liste med bognumre, som jeg lavede, da de fik udleveret 
bogen. Derfor kan jeg ikke kontakte de personer, som mangler at aflevere 
bogen, men vil lave en sidste opfordring til, at I tjekker endnu engang 
(lover det her er sidste gang jeg rykker jer). 

Den første læsning2 (som jeg har en liste med navne og numre på) skal afleveres mandag d. 18/12 ‒ 
ikke før eller senere. Derfor vil jeg opfordre til at få læst den færdig, hvis I ikke allerede har læst den. 
God weekend 
Brian og Brun 

Sølv: Vi skal passe på hinanden 
Som et frø, der spirer ud af de rene ingenting, blev en meget simpel 
tanke til en smuk installation. En løs snak om at give gaver til de, 
der fortjener dem, bevægede sig over “vores storevenner fortjener 
en gave” til en enighed om, at den, der nok har brug for mest 
omsorg og berigelse lige nu er vores klode. Dette affødte en 

indsamling af æsker i forskellig 
størrelse og et herligt kaotisk 
arbejdsmiljø, hvor simple ideer 
udviklede sig til mere præcise ideer 
og til meget forskellige udførsler. Der 
blev hjulpet, inspireret og snakket 
om, hvad man kan gøre, selv når 
man er barn. Tilsyneladende er 
hjælpsomheden stor, og nu ved de, 
at selv børn kan gøre en forskel. 
Processen viste mig, at Sølv arbejder 
energisk og iderigt, samtidig med at 
de lærer både de kreative processer 
og de mere dannelsesmæssige. Det 

danskfaglige blev også sikret, da de skulle beskrive den hjælp, 
de vil give Jorden som gave. 
Sjovt var det også at se, hvordan de opfatter sig selv. To gange 
på en uge hørte jeg dem beskrive sig selv, som en virkelig sød 
klasse, måske endda verdens bedste. Først overfor en ny vikar, 
der blev vist rundt på skolen, derefter på den plakat, de har 
lavet til Emma, for at byde hende velkommen til en 



forhåbentlig dejlig prøvetid på skolen. 
Og der er noget om snakken, for da vi 
besøgte Rubin - vores dejlige storevenner 
- og spillede banko på tysk, kunne både 
storevenner og voksne konstatere, at Sølv 
er enormt gode til at komme på besøg i 
overbygningen. Vi føler os heldige med 
vores storevenner, for de tager altid godt 
imod os. De er ikke bange for at vise 
deres begejstring for lillevennerne. 
Næste uge er her lige om lidt, og dermed 
to uger med Letex. Der er forældrebrev i 
starten af dette månedsbrev, det samme, 
som tidligere er sendt til jer på mail. En 
god håndfuld Sølv-børn er nye i Letex-
sammenhæng, og de har også stillet lidt 
spørgsmål. 
Efter Letex har vi to skoledage, mandag 
med almindeligt skema og tirsdag som 
afslutning før ferien. Og sådan gik så 
næsten et halvt skoleår.  
Jeg håber, I alle får en fantastisk weekend. 
Gitte. 

Hvid: Nisser og gaveregn  
Tak for nogle gode skole-/hjemsamtaler. Næsten 
de sidste :...( 
I denne måned har vi færdiggjort kapitlet om 
Miljø i Fandango. Vi har snakket om det at 
være dansk, om nationalromantikken, hørt 
musik, dyrket Dan Turéll, danset med hinanden 
og lillevennerne, lært om middelalderen og om 
vores nabolande og meget mere... 
Nu er det snart Letex, så nu sker der noget helt 
nyt, og pludselig er det juleferie :) Vi ses til 
juleafslutning - og ikke mindst LETEXMARKED 
torsdag d. 14 dec.  
Selvom gruppen ikke er så meget sammen i 
December, var det et meget overbevisende 
flertal (alle), som ville have hyggenisser (sådan 
hedder de i år). Det har alle fået, og vi 
tyvstartede i sidste uge, så de kunne komme 
godt i gang. Der skal stadig hygges under Letex. 
Jeg har snakket med Hvid om, at det er ca. 
hver anden dag, hvor man gør eller giver noget 

for/til sin nisse. Dvs. gerne små ting og tjenester 
ca. 2-3 gange om ugen - altså ikke noget alt for 
stort.  
Til skole-/hjemsamtalerne snakkede jeg med 
nogen af jer om, at jeres barn vil have godt af 
at aflevere flere små skriftlige opgaver i dansk, i 
stedet for få større. Det er ikke alle, der har 
dette behov, men nogen  
- og jeg fik ikke snakket med jer alle om det.  
Det drejer sig om et lille 
juleeventyr på omkring 1/2 
side, hvor stavning og 
tegn er i fokus (ikke 
historien). Historien 
skal afleveres 
mandag d. 18 dec. 
og det drejer sig om: 
Benjamin, Casper, 
Emma, Isabell, Julie, 
Lauge, Mads, Malou 



og Silje. Selvom vi måske ikke nåede at snakke 
om det til samtalen, håber jeg, at I alle er med 
på den.  
Den sidste skoledag (tirsdag d. 19 dec.) skal 
eleverne forsøge at gætte, hvem deres 
hyggenisse er, og hvis hyggenissen har været en 
sød og hyggelig nisse, så skal den nok have en 
lille gave (tænker max. 50 kr.). 
Denne dag skal vi også lege pakkeleg, så alle 
skal have en eller flere pakker med (tænker max 
30 kr. og man må gerne tage brugte ting fra 
værelset eller andet, der kunne være sjovt/

mærkeligt at 
åbne). 
Denne dag 
skal vi også 
spise ris a la 
mande. Som vanligt sørger 
skolen for saft, hele mandler og mandelgaver, 
imens hvids kontaktforældre sørger for selve 
grøden. På forhånd tak for det.  
Håber I alle får en skøn julemåned og -ferie 
KH 
Jakob 

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄

Blå: Aktive unge mennesker 
Tak for nogle gode og konstruktive samtaler i november måned. Som jeg fortalte til jer alle, så er et 
af mine fokuspunkter for klassen at få dannet nogle rammer om frikvartererne - især det store - hvor 
alle har flere aktiviteter at vælge imellem, og det går lige nu rigtig godt. Der bliver danset, spillet kort 
og brætspil, og salen er lige nu ledig for OB-eleverne mandag, onsdag og torsdag, så det er derfor 
dejligt at se, at de har taget initiativet selv. 
Vi har i november måned arbejdet intensivt med romanen “Wildsvin”. Vi har analyseret og 
perspektiveret og fokuseret på begreber som robinsonader og intertekstualitet samt forholdt os til den 
fantastiske og realistiske genre. I den åbne dialog om romanens handling og efterarbejde synes jeg 
virkelig, at blå er dygtige og har nogle spændende betragtninger. Det virker i det hele taget til, at de 
har nydt at læse romanen, også selvom de ofte har undret sig. Godt arbejde! 
Efter nytår skal vi arbejde med avisens genrer, som også fremgår af årsplanen. 
LETEX ER OVER OS 
Fra på mandag starter vi Letex. Hold gerne øje på Viggo, hvor fordelingen af elever bliver lagt op, så 
de, inden vi starter, ved, hvilken virksomhed de er blevet ansat i. Under LETEX skal alle elever have 
en madpakke med. Denne må IKKE bestå af andet sundt mad, da elevernes løn nemlig er forskellige 
snacks og læskende drikke. Alle elever har som udgangspunkt fri kl. 13.15 med mindre de er 
værkfører og direktører, eller hvis andet aftales 
mellem OB-eleverne og lærerene på deres 
værksteder. Markedsdagen for Letex er torsdag d. 
14. december og info herom skrives ind på Viggo. 
Lektie 
Blå har fået en lille lektie for til mandag d. 18. 
december efter LETEX. Lektien står på Viggo. 
Til sidst vil jeg blot minde kontaktforældrene om, 
at vi glæder os til risalamande til årets sidste 
skoledag d. 19. december. :) 
De bedste hilsner - Stefan Busse 

Vigtige datoer: 
Uge 49-50: Letex 
14/12: Markedsdag 

2/1: OB-volleyturnering i Åstrup  
15/1: Forældremøde 17.30-19.30 med 

fokus på alkoholforebyggelse.



Orange: Løse ender er til for at blive løst  
Nu er det sørme snart jul, sikken tiden den går! 
Vi har mange løse ender der lige skal på plads 
før vi kan lave LETEX (jahhh) og derefter holde 
juleferie (jubiii). 
Projekt “Kulturmødet” sammen med Rød og 
Rubin er vel overstået, og vi er i gang med at 
aflevere respons til grupperne. Det foregår 
gruppevis med mindst to af gruppens vejledere. 
Vi er overordentlig tilfredse med projekterne; 
synes og håber på, at alle har fået gode 
erfaringer med sig til næste projektforløb og 
den almindelige undervisning i det hele taget. 
Det er også vores indtryk, at det har været en 
god oplevelse for alle, dels at arbejde i en 
gruppe på tværs af klasserne, dels at blive en 
tand dygtigere til at projekte og dermed arbejde 
problemorienteret og undersøgende.  
Vi giver ikke umiddelbart karakter. Vi har de 
seneste år oplevet en øget fokus på karakter og 
dermed også øget stress omkring dette. Det er 
ikke hensigten med en karakater, og derfor 
giver vi helst ikke. Vi har dog indført, at man 
kan komme selv sidst på den dag gruppen har 
fået respons, og bede om sin karakter. Der er 
mange, der vælger det fra. 
Derudover har vi afviklet vores lille forløb med 
serien SKAM. Jeg ville gerne have arbejdet 
mere med serien, men tiden løb fra os. Hvis der 
er nogen, der gerne vil se mere, ligger alle 
afsnittene på NRK til gratis afbenyttelse. 
Vi er også færdig med at distribuere billeder fra 
Photocare. Jeg ved, at der er overskud og 
pengene ryger ind på klassekassekontoen. 
Fredag i denne uge kommer Peter fra Photocare 
og aflægger regnskab. Spændende. 

VIGTIGT: Introkurser i uge 11 
VI har haft besøg af Gitte Banner, vores UU-
vejleder. Hun har fortalt om de muligheder, der 
er efter 9. klasse med særlig fokus på 
ungdomsuddannelserne. Klassen har desuden 
været på ug.dk for at læse om de forskelllige 
uddannelsesretninger.  
På brobygning.net skal klassen desuden vælge 
sig ind på to forskellige ungdomsuddannelser de 

kan følge i løbet af uge 11/2018. Der er 
tilmeldingsfrist senest den 6. dec.  
ALLE har nikket bekræftende til, at de ved 
hvordan man nu gør ;-) 
Men kort fortalt om ungdomsuddannelserne: 
De gymnasielle uddannelser omfatter HF, STX 
(Gymnasiet), HHX (Handelsskolen), HTX 
(Teknisk Skole) og IB(den internationale 
gymnasieuddannelse), som er de meget 
teoretiske uddannelsesveje. 
EUD er erhvervsuddannelserne, som omfatter 
f.eks. SoSU og Teknologi, men også fødevare og 
håndværk. Her skal man igennem to 
grundforløb, hvor man vælger sig ind på nogle 
områder afhængig af, hvad man vil, f.eks 
tømrer eller konditor. Der ligger ca 105 
uddannelsesretninger herunder. Altså en meget 
praksisorienteret uddannelsesvej. 
EUX, er bygget op på samme måde som EUD, 
men niveauet i skoledelen er på niveau med 
den gymnasielle uddannelse. Altså 
kombinationen af teori og praksis. 
Jeg ved godt, at det kan være svært at 
overskue, men det er en rigtig god ide at sætte 
sig sammen og kigge på ug.dk. Tal om, hvad 
man gerne vil efter 9. klasse, hvilke interesser 
man har osv. Der er rigtig mange fantastiske 
muligheder. 
I næste uge starter vi LETEX. Det bliver 
spændende. Vi har denne gang mange elever, 
der selv starter deres virksomhed op. Desuden 
har man haft mulighed for at søge 
værkførerstillinger og almindelige 
arbejderstillinger. Man skal møde på den 
virksomhed, man er ansat. Det er også der, man 
spiser sin frokost, har sine ting og laver tjanser. 
Jeg selv skal have en lille virksomhed der 
fremstiller små enkle elementer i lækkert papir 
med unikke motiver lavet i akvarel. Det er bl.a. 
manilla-mærker (selvfølgelig skal den perfekte 
julegave have det fineste til og fra -kort), små 
uroer, kort (Bedste og Olde vil sætte pris på et 
håndskrevet kort til jul ;-) ) Men, I kan læse 
meget mere om Letex andet sted i dette 
månedsbrev.  
Rigtig god weekend! KH Jose 



Rød: Projekter og brobygning 
Projektuge for Orange, Rubin og 
Rød: 
Vi har haft projekt med orange og rubin, 
der omhandlede kulturmøder. Vi startede 
med at blive delt ind i grupper, hvor vi 
derefter skulle vælge vores emne, og hvor 
vi undervejs kunne få vejledning, hvis vi 
kom ind i problemer. Vi har lært en masse 
ting om kulturmøder, og at et kulturmøde 
er et meget omfattende og svært emne. Og 
samarbejdet mellem de forskellig klasser 
var meget udfordrende, fordi man ikke 
kendte dem på samme måde, som dem fra 
sin egen klasse.  
Skrevet af Signe, Rose, Eline & Marie 

Kulturmødet-projekt: 
Vi har haft projektuge sammen med rubin 
og orange, hvor folk selv har valgt et emne, 
som hver især har haft noget at gøre med 
kulturmøder. Emnerne har været 
integration, fordomme, kultur, mad, 
ungdoms, stress og alkohol. Vi har skulle 
lave en forside, problemstillling, produkt og 
fremlæggelse. Det brugte vi hele ugen på. 
Folk har både lavet film, plakater og power 
point. Vi har lært om fremmede kulturer, 
og om hvorfor man har så mange 
fordomme. Det har man blandt andet fordi, 
de sociale medier får det til at lyde som 
om, det kun er muslimer, der har bomber. 
Lavet Kasper, Noah, Oscar M, Albert og Asger. 

SKAM: 
De sidste par dage har vi i rød arbejdet med den norske tv-serie Skam. Det er en ungdomsserie, som 
tager udgangspunkt i nogle store tabuer. Serien følger en masse unge og deres op- og nedture fra 
deres gymnasium i Norge, Oslo.  
Vi har skulle se nogle afsnit af “Skam-sæson 1” og derefter besvare nogle spørgsmål omkring serien. 
Vi har besvaret spørgsmålene derhjemme, i grupper og samlet som  klasse.  
Vi har skulle se serien med norske undertekster i stedet for danske, da vi skulle have en forståelse for 
det norske sprog, hvilket vi synes, at vi har fået.  
Det har været spændende at prøve noget andet, end vi plejer, da mange af os er vilde med serien.  
Skrevet af Sif, Mathilde, Josefine og Elenora 

Teambuilding: 
Mandag d. 31. oktober var vi til Team Building 
sammen med nogle voksne fra UngNorddjurs. 
De kom, da timen startede kl. 8.15 mandag 
morgen. Vi gik op på parkeringspladsen, hvor 
der lå tre store tasker med redskaber. Dem skulle 
der nogle stærke gutter til at tage. 
Så gik vi i fællesskab ned mod skoven, ved 
spejderhytten, der ligger ved siden af 
idrætscentret. 
Da vi ankom, blev vi delt ind i nogle grupper. Da 
vi var blevet delt ind i grupper på tværs af 
klasserne, fik hver gruppe nogle opgaver, som de 
skulle løse. Hver opgave krævede, at man 
samarbejdede og lyttede til hinanden. 
Til Team Building lærte vi at samarbejde og blev 
rystet godt sammen på tværs af klasserne. Man 
var sammen med nogen, man ikke plejede at 
være sammen med, og det var faktisk ret sjovt. 
Der var fx en opgave, hvor alle havde et rør, og 
så skulle man transportere en bold 15 meter, 
indtil man lod den trille ned i et hul. Den opgave 
krævede, at alle arbejdede synkront og tog det 
meget seriøst. 
Det hele endte med at vi gik turen hjemad til 
skolen, hvor vi evaluerede dagen. 
Lavet af Nis, Oscar P og Mike 



 
Brobygning, uge 11: 

Kære Rød 
I uge 11 skal I i brobygning. Derfor skal I nu til 
at vælge, hvor I vil bruge jeres uge, og dette 
skal gøres inden d. 8/12. For at vælge, hvor I 
vil i brobygning, skal I gå ind på 

www.brobygning.net. Her kommer alle jeres 
valgmuligheder frem, men det er også muligt at søge efter en specifik uddannelse i 

søgefeltet. For at læse nærmere om den enkelte uddannelse, kan man trykke på forstørrelsesglasset. 
Når I vælger, skal I vælge to uddannelser, I vil prøve - den ene på to dage, den anden på tre dage. 
For at tilmelde sig trykker man på blyanten til højre. Fortryder man sit valg, trykker man på 
skraldespanden. Vær opmærksom på, at nogle uddannelser ligger i Århus og Randers. Hav dette med 
i jeres overvejelser, når I vælger.  
Læs nærmere omkring de enkelte uddannelser på www.ug.dk 
Kh Sasja 

⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄  

Rubin: Flere små glæder i en svær tid 
Det var en længe ventet og helt utrolig hyggelig oplevelse, 
da vi onsdag i denne uge samledes med vores lillevenner 
til en omgang tysk bingo, dvs. opråb af tal på tysk, 

slikpræmier, kage og 
tyske spekulatius-
småkager, som Sølv stod 
for. Hver gang, der var 
bingo, gentog vinderne 
tallene på tysk - og 
lillevennerne sad og 
lyttede måbende. På nær 
en enkelt, der sammen 
med tysklæreren 
formåede at lægge begge 
klasser ned med 
modersmålet. Det var 
sjovt, rart og nærværende! Der 
er ingen tvivl om, at de to 
grupper er et perfekt match, de 
deler humor, interesser i skolen 
og lyst til at have det godt og 
sjovt! 

Sølv har også udtrykt stor glæde ved dagen og håber, at de snart kan “lege” igen. 

http://www.brobygning.net/
http://www.ug.dk/


I matematik arbejder gruppen 
med parabler, mens 
julestemningen har sænket sig 
over klasseværelset. 
I dansktimerne har jeg senest 
læst ungdomsromanen "En-to-
tre-NU" op for ungerne, det 
har været hyggeligt og været 
udgangspunkt for en del 
samtaler på klassen. På 
klasselærerdagen mandag i uge 51 ser vi filmen 
sammen. 
Vi har siden sidst sagt farvel til Thor, der trods 
sin store glæde ved at være en del af Rubin, 
savnede sin far så meget, at han flyttede hjem til 
ham - på Falster. Umiddelbart efter tog Gabriel 
beslutningen at skifte til Kattegatskolen, 
hvorefter Johan nu har besluttet sig for at skifte 
til Auning Skole, hvor han har været på prøve de 
sidste to uger. Han kommer forbi og siger farvel i 
nærmeste fremtid. Vi kommer alle til at savne de 

tre drenge, 
der af meget 
individuelle 
årsager har 
sagt farvel til 
os. Vi har 
brugt en del tid på at samle os selv og hinanden op, men Rubin 
er en solid og glad gruppe, der vil hinanden og fællesskabet. 
Sidst i januar (efter terminsprøverne) og først i februar (inden 

praktikken) afholder vi to hygge- arrangementer, hvor pigerne 
laver mad til hele gruppen først, gangen efter er det 
drengene. Udover madlavningen er det fællesspisningen og 
nærværet, der er omdrejningspunktet. Vi betaler fra 
klassekassen til forbrug, og begge eftermiddage/aftener 
afholdes på skolen - uden alkohol. Glæder mig! 
Praktikpladser - har vi styr på det? Hvis I støder på 
problemer, kontakter I bare Gitte. Praktikken ligger i uge 6. 
Letex går i gang på mandag. I har i jeres indbakke modtaget 
et forældrebrev fra Gitte Herdin på Viggo, hvor alle vigtige 
oplysninger står i. Jeg anbefaler på det kraftigste, at I får læst 
det, da der er foretaget en del ændringer i Letex-strukturen. 

Og flere af jer har aldrig haft et barn i Letex, derfor især vigtigt for jer! 
Jeg har opsagt abonnementet på CLIO i tysk og derfor ændret årsplanen for tysk. I kan finde og læse 
den reviderede version under årsplaner i fildeling på Viggo. 
Hermed de bedste hilsener og ønsket om en glædelig jul og godt nytår til de af jer, jeg ikke møder til 
julefesten den 14. december. 
Kh, Helena


