
 
Desværre har vi 
også måtte tage 
afsked med 
Holger. Det var 
meget 
bevægende med 
alle de børn og 
voksne, som var 
triste over at 
skulle “miste” 
Holger. 

Nyt fra kontoret 
Kære alle. 
Tusind tak for jeres store fremmøde til Åben Skole i denne 
uge. Flere og flere deltager år for år, og det er vi rigtig glade 
for. Åben skole er en nyere tradition, hvor vi viser jer en lille 
flig af den måde, vi laver skole sammen med jeres børn på 
hver eneste dag. Vi håber, at endnu flere dukker op til næste 
år. 
I næste uge overtager studerende fra VIA Grenaa hele 
skolen torsdag og fredag, mens det samlede personale 
drager afsted på pædagogiske dage, hvor vi bla. skal 
arbejde med trivsel, antimobbe-strategier og med dannelse 
og kreativitet med afsæt i lilleskolens egenart. 
Vi savner vores sal 
...og det har vi gjort længe. Men NU er den endelig tør nok 
til, at tømrerne kan gå i gang. Vi regner med at lakken og 
opstregningen på det nye fine gulv er klar til ibrugtagning i næste uge. Vi glæder os. 

November 2017

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. 
🗝🗝🗝🗝🗝🗝🗝🗝🗝🗝  

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

Rengøring i kommende 
weekender: 
Uge44: Bronze og Rød3. 
Der er forældrefest 
lørdag. 
Uge45: Grå og Orange1. 
Uge46: Lime og Orange 2. 
Uge47: Blå og Orange 3. 
Lørdag og søndag er 
fritter og sal lånt ud til 
Palle Overgaard. 
Uge48: Hvid og Rubin1. 
Uge49: Sølv og Rubin2. 
Uge50: Brun og Rubin3. 
Uge 51: Bronze og Rød1. 



Snart er det jul, og snart er det Letex-tid. 
December nærmer sig og med den også 
en hel masse arrangementer. 
I de fleste klasser afholdes julehygge i 

løbet af november og december, 
så klasserne kan blive pyntet op 
til jul. Vi håber, I vil huske at 
rydde op efter jer og at lave 
aftaler med gruppelæreren 
om evt. lån af sakse til 
juleklip. Hvis jeres 
julearrangementer finder 
sted i Fritterens 
åbningstid, må I også 
meget gerne benytte jer 

af nøglen, som jeres 
rengøringsansvarlige har, og ikke låne 
nøgler i Fritteren. Vi har ikke meget 
personale i Fritteren sidst på eftermiddagen, og da der stadig er børn at passe samtidig 
med at dele af skolen skal låses af, så vil Fritteren blive meget glade, hvis ikke de skal 
låse op og hente og finde ting i forbindelse med de mange hyggelig julearrangementer. Vi 
håber I forstår, at vi gerne hjælper til hvor vi kan, men at tiden ikke altid tillader det. 
I år er det Letex-år, og vi glæder os afsindigt til de første to uger i december hvor vi 
afholder Letex. Mange flere informationer om det både løbende og i næste Månedsbrev. 
Husk at sætte et stort kryds i kalenderen til julefesten/Letex-afslutningen d. 14. 
december 
Rigtig god weekend 
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The Fritter 
Sikke sikke tiden den går. 
Det er allerede 14 dage siden, 
efterårsferien sluttede. Der var 
ikke så mange børn i ferien, selvom 
der var tilmeldt en del. Husk at 
melde afbud via Viggo, eller ring til 
os, hvis I ikke ønsker at benytte jer 
af feriefritter.   
De, der var der, hyggede sig 

AKTIVITETER: 
Uge45: Torsdag og fredag har personalet 
Pædagogiske Dage, så fritter, indskoling og 
mellemtrin passes af pædagogseminariet. 

Uge46: Overbygningen har 
Skolehjemsamtaler. Gul har 
Skolehjemsamtaler onsdag. 

Uge47: Mandag og onsdag har Hvid 
Skolehjemsamtaler. Torsdag er der 

forældremøde i OB. 
Uge49: Letex for hele skole . 

Uge50: Letex for hele skolen. Torsdag er der 
julefest fra 16-19.30. Brun har kaffe-kage-

boden, stiller op og rydder op. 
Uge51: Tirsdag er sidste skoledag inden 

ferien. 
Uge1: Tirsdag er alle tilbage efter ferie. OB 

har volleyturnering i Åstruphallen.



gevaldigt, med godt vejr, daglige gåture til 
byen og over golfbanen, dejlig frittermad, 
filmhygge og afslapning. 
Efter ferien var der Fritterforældremøde. 
Det var der desværre også mange, som 
havde glemt, men vi, der var der, fik nogle 
gode snakke. Heldigvis skrev Gitte referat, 
så I alle kan se hvad vi snakkede om. Se 
det i rummet fritterforældresamarbejde på 
Viggo. 
Desværre har vi også måtte tage afsked 
med Holger. Det var meget bevægende 

med alle de børn og voksne, som var triste over at skulle “miste” Holger. Heldigvis har 
han været på besøg og ved den lejlighed smidt en ansøgning om fast arbejde. Vi håber, 
det lykkes os i fremtiden at kunne tilknytte Holger i vores fritterteam og skole. 
Vi har holdt halloween med bål i Bålhytten og græskarudskæringer med masser af lys i. 
Vi spiste troldeopkast og drak 
hekseblod på dagen. Det var 
superhyggeligt, selvom nogle 
børn brokkede sig over at skulle 
holde udefritter den dag. 
En cykeltur er det også blevet til. 
13 børn tog på tur, og skovens 
singletrack skulle selvfølgelig 
afprøves. Der blev også øvet hop 
på kælkebakken og kørt 
drabelige nedkørsler i skoven 
bagved. Mikkel fra Brun 
overraskede os med en dejlig 

chokoladekage og på 
hjemturen fik vi saft og 
kiks hos Nikolaj fra Brun. 
Vi vil gerne takke Elias’ far, 
Allan, for at cykle med. 
Uden forældrehjælp er det 
ikke muligt at komme 
afsted på cykeltur, da vi 
minimum skal være to 
voksne af 
sikkerhedsmæssige 
hensyn. Så tak for det 



Allan. 
Astrid fra Sølv tilbød også sin hjælp, og hun skal også 
have en stor tak for at hjælpe. Det er altid skønt, når de 
store børn har lyst til at tilbringe tid sammen med os. 
Børnene bestemmer-dag havde vi i tirsdags. Dagen var 
arrangeret af pigerne fra Grå sammen med Christina. De 
havde planlagt en tegnekonkurrence og stopdans. Herligt 
med børn, som har lyst til at lave ting for andre. 
I nær fremtid vil alle børnene få en tilmeldingsseddel med 
hjem omkring sfo-cup 2018. 
Sedlen skal afleveres i fritteren og tilmelding er bindende, 
så husk lige at dobbelttjekke om jeres børn nu også kan 
den dag. Sfo-cup for Lime og Grå er d. 19/1 2018 og 
Bronze og Brun spiller d. 26/1 2018. 
Hilsen the fritter. 
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LIME 
Efteråret er nu over os, vi har derfor i 
oktober haft flere dage med Halloween-
tema. 
Alle børn har malet flotte græskar i sjove 
former, og de har lavet deres egne 
Halloween-kort med forbogstaver. 

Kortene skulle 
bruges til et 
Halloween løb, hvor 
de i grupper skulle 
finde poster og samle 
kortene sammen. Det var et 
stort hit, da alle måtte have 
udklædning på. Samme uge 
holdte vi lidt Halloween-
uhygge i klassen, hvor vi var 

så heldige, at Ditte gav kage. 
Alfred og Noah har også haft fødselsdag, hvor vi 
har fået lækre boller og flødeboller. Stort tillykke til 
dem begge. 

Man bliver aldrig for stor til at være lille



Motionsdag stod også på programmet i oktober. 
Aktiviteten var, at alle skulle løbe omgange ved 
Kastanjestien og have krydser på hånden. Det var 
lidt hårdt at komme igang, men humøret vendte 
hurtigt, da alle først begyndte at løbe og heppe 
på hinanden. En skøn og aktiv dag med meget 
glade, men også trætte børn til sidst.:) Samlet løb 
LIME 81 km tilsammen. Super godt gået:0) 

Efter ferien er vi begyndt at arbejde 
med vokaler og eventyr. Alle skulle lige 

igang igen..;) 
Vi læser "De tre bukke bruse" og snakker om 
kendetegn i eventyr f.eks. handlingsforløb, tallet 3, 
de gode og de onde.. Børnene kender til eventyret, 
og det kan mærkes 
på deres 
opmærksomhed. De 
er alle gode til, at 
komme med input, 
undrende spørgsmål 
og er meget 
detaljerede, når der 
bliver tegnet billeder 
fra historien. "De tre 
bukke bruse" 
arbejder vi mere 
med i november, 
hvor vi vil snakke om 

forfatter, måden den er tegnet på i forhold til andre eventyr 
mv. 
Vokalerne er vi lige startet på. Børnene har lavet egne kort 
med vokal og billede, der passer til. Det krævede store 
samarbejdsevner, da de gruppevis skulle vælge billeder (der 
var kun et af hvert). Sten, saks, papir skulle bruges, hvis ikke 



de kunne blive enige. Trods den 
svære opgave fik alle lavet egne 
kort med lidt hjælp her og der, 
men motivationen manglede ikke. 
Flere nåede at bygge deres egen 
historie op ud fra de billeder, de 
havde valgt. Det skabte en god 
atmosfære i klassen og nogle 
gode samtaler på kryds og tværs 
af børnene. 
Eventyr med vokaler arbejder vi 
også videre på og fylder flere på 
hen af vejen. Vores vokalrim/-
sang “AEI - der kom en lille bi” 

må gerne øves derhjemme. 
I naturtimerne snakker vi om årstiden, efteråret og hvad, der sker i naturen omkring os. I 
denne uge var vi på gåtur til Skulpturen med de 3 firkanter. En dejlig gåtur derop med 
sang, sol og fantastisk god fællesleg, da vi nåede målet. Flere var også interesserede i, 
hvem der havde lavet den og hvorfor, andre syntes det var sjovere at lege jorden er 
giftigt og monster leg. 
Som afrunding på Halloween-dagen (tirsdag), malede vi vores græskar færdige med 
farlige ansigter. Der var en utrolig ro og fordybelse, da de første kom igang. Så rart at 
være i for alle. 
Vi takker for endnu en måned med mange nye oplevelser og lærerige timer:0) De bedste 
hilsener 
Team Lime 

⬜ 💚  ⬜ 💚  ⬜ 💚  ⬜ 💚  ⬜ 💚  ⬜ 💚  ⬜ 💚  ⬜ 💚  ⬜ 💚  ⬜ 💚  ⬜ 💚  ⬜ 💚  ⬜ 💚   

Kære alle i Grå 
Som det første vil jeg sige tak for nogle 
rigtig gode skolehjemsamtaler. Det var en 
fornøjelse at møde jer alle, og jeg håber, I 
fik en god fornemmelse af, hvordan Lise 
Lotte og jeg oplever jeres børn i 
hverdagen, og at I kan nikke genkendende 
til vores beskrivelser. 
Jeg tror ikke, at I er i tvivl om, at jeres 
børn allerede har gjort et stort og varmt 
indtryk på os :-) Børnene har alle fået lidt 
råd med på vejen. Såsom at alle stemmer 

gælder. Ikke kun de stemmer, der høres 
mest, også de stille stemmer. At det er 
helt ok at markere, og måske svare 
forkert, for det lærer man jo også af. Jeg 
vil rigtig gerne have, at Grå er en gruppe, 
hvor man trygt kan sige, hvad man 
tænker. Sådan er det allerede for mange, 
men der er stadig nogle, der skal have 
hjælp til at tro endnu mere på sig selv. 
Det hjælper vi hinanden med. 



Vi er stadig i gang med Koglefolket. Vi er i 
fuld gang med at få skrevet en masse ord 
-og sætninger ned i vores bøger. Det er et 
forløb, børnene virkelig godt kan lide. Jeg 
tror, det er fordi, de får muligheden for at 
sætte deres helt eget præg på bogen. Der 
er ikke to bøger, der er ens. Vi tegner, 
fortæller, klipper, folder og klistrer. 
Samtidig er vi gået i gang med vores 
læseforløb. Dette forløb fortsætter hele 
efteråret. Jeg skriver til jer, om det er 
hyggelæsning eller Stjernestund, så 
børnene kan have bøger med. Det er 
tydeligt, at børnene kan lide denne 
opstart i dansktimerne. Her læser jeg 
også med børnene individuelt. Så husk at 
læs en masse derhjemme også. Og gerne 
højt. 
Jeg begynder lige så stille at sende 
Bogstavbogen med hjem. Så skal der 
laves lidt opgaver i den. Jeg skal nok 
sørge for, at der er krydser til det, der 
skal laves. Skriveøvelserne. Altså dem, 
hvor man skal skrive bogstaverne pænt, 
skal de ikke lave hjemme. Disse øvelser vil 
jeg se dem lave. Det handler om, at jeg så 

har mulighed for at hjælpe dem med 
skriveretning, skriftstørrelse, og hvordan 
de skal holde på blyanten.  
Så frem til uge 49 har vi helt normal 
undervisning. Så kommer Letex. Vi har 
talt lidt om det i klassen, men det er 
stadig lidt svært at forstå, hvad det 
handler om. Kort fortalt er det to uger, 
hvor skolen laves om til virksomheder. Vi 
skal producere varer, som vi kan sælge til 
julefesten. Her vil være arbejdspladser til 
alle. For indskolingsbørnene bestemmer vi 
voksne, hvilke værksteder, de skal være 
på. Men I får mere information, når vi 
nærmer os. 
Mange kærlige hilsner  
Louise. 

 

Bronze 
Vi arbejder hen imod at blive færdige med 
læsebogen og arbejdsbogen.  
Den sidste historie: “En tur til månen” er 
børnene optaget af og den appellerer til, 
at vi bruger vores fantasi. Børnene er 
gode til at hjælpe hinanden, når de 
arbejder i arbejdsbogen. Det giver nogle 
gode snakke om forskellige løsninger.  
Der bliver læst på livet løs både i 
frilæsningsbøger, på frilæsning.dk og i 
læsebogen.  
Husk at hjælpe jeres barn med at få 
udfyldt deres Læselog. Jeg har lovet, at 

der er kage til klassen, når der ikke kan 
være flere læselogs på opslagstavlen!  
Vi bruger forsat vores system med grøn, 
gul, rød zone. Det fungerer rigtig godt og 
børnene er  gode til det. “Nu ved jeg, 
hvornår jeg må snakke, og hvornår jeg må 
gå rundt”, som en af børnene sagde til 
skole/hjem samtalen.  
Når vi har afsluttet læsebogen, skal vi i 
gang med en fortælling i Fandango.  
Venlig hilsen Lise Lotte 

Kalender: 
9-10/11: Personalet er væk. Skolen 
bliver passet af pædagogstuderende. 

Uge 47: Louise har ferie. 
Uge 49-50: Letex med arbejdende 

virksomheder for hele skolen

Kalender: 
9-10/11: Personalet er væk. Skolen bliver 

passet af pædagogstuderende. 
Uge 49-50: Letex med arbejdende 

virksomheder for hele skolen





Denne gang har nogle elever været med til at skrive, og det håber jeg er en tradition, de 
vil blive med. 
Vi har igen taget legegrupper i brug i Brun, og det kører rigtig godt. Som forsøg har vi 
lavet en ordning, hvor to grupper må vælge at være inde ét frikvarter, hvor de kan 
hyggesnakke, tegne, spille eller noget andet roligt. Det er en ordning, som gælder i 1. 
frikvarter. 
Husk at det er ved at været koldt og vådt, så passende tøj/fodtøj er en rigtig god idé. 
Billedkunst: 
I billedkunst er vi igang med portrætter hvor vi tegner hinanden én streg uden at kigge 
det er sjovt men svært nogen kan man se hvem det er og andre kan man slet ikke se 
hvem det var. 
Skrevet af Magne 

Træsløjd: 
vi er igang med at lave træ-biler der er nogle der er 
færdige med det og nogle der ikke er færdige med at lave 
træ-biler det går fint vi har det godt i brun og vi laver 
meget sjov i klassen og vi har nogle gode lærere i klassen 
og det er mega sjovt vi hygger os meget i brun synes at 
det er sjovt at lave træ-biler. 
Skrevet at Elias 

Natur teknologi: 
I natur teknologi lavede vi en insekt-verden 
hvor vi skriv om dem og fandt et navn til 
dem vi tegnede også dem det blev nogle 
flotte dyr bare de levet i virkeligheden. 
Insekterne skulle have 6 ben man skulle se 
skelettet udenpå hvor vi lavede en baggrund 
den blev rigtig flot.  
Skrevet af Lærke 

 



Det sværeste i Sølv lige nu er at følge med. 
Følge med alle de gode ideer, der opstår midt 
i det hele, mens vi egentlig laver noget andet, 
og samtidig få fulgt det til dørs, som vi er i 
gang med og skal blive færdige med. Men det 
er en dejlig dynamik, der viser en masse 
glæde og lyst. 
Lige i tiden arbejder vi meget med, at de skal 
lytte. Ikke bare lytte til læreren, men også til 
hinanden. Mange af dem er glade for at 
snakke, og de må gerne blive ligeså gode til 
at lytte. Men vi har også fokus på lytning i 
forhold til reelle lytteøvelser og oplæst tekst. 
Onsdag havde rigtig mange lyttebøffer med, 

hvilket var SÅ dejligt, og jeg håber, endnu flere har lyttebøffer med i næste uge. 

👒👠👖🕶👑  
Mandag skal vi fotograferes i vores skønne gruppe. Det årlige klassefoto. For min skyld 
må man komme præcis som man vil, men jeg afsætter gerne ti minutters tid til, at de kan 
få sat lokkerne og spidset draculatænder, pudset snabelsko og iført sig den lange kappe. 
Eller sådan noget. 
Også mandag starter vi historie op med fortællinger om Jægerstenalderen. De glæder 
sig meget, og det gør jeg også. 
Torsdag og fredag er personalet væk for 
at blive endnu klogere og dygtigere for 
elevernes skyld, og skolen passes af 
pædagogstuderende fra VIA. 
Herefter har vi tre almindelige 
skemauger, hvor vi i den sidste af dem 
får en ny pige på prøve i klassen. Hun 
hedder Emma og kender allerede en del 
af de andre børn. 
Herefter er der Letex, som vi alle glæder 
os meget til. Sølv gik i 0. sidste gang, vi 
afholdte Letex, så de er jo blevet meget 
større og klogere. 
Med de ord håber jeg november bliver 
en skøn måned for os alle. 
Gitte. 

🐫🚀

In english we are travelling the world. 
We are going by hot air balloons, 

camel, truck, space shuttle to Hawaii, 
France, the Moon and other places. We 
make descriptions and speaches on the 
places and attractions, and we just 

made passports. 



Gul 
Her er et ganske kort månedsbrev fra Gul. 
Vi har desværre ikke haft tid til at skrive 
så meget, da vi har haft megatravlt med 
at øve diktat, lære noget om fantastiske 
fortællinger, arbejde med instruerende 
tekster sammen med Hvid gruppe, øve 
engelske gloser, undersøge vulkaner, lave 
vandraketter og sprayet med spraymaling 
i billedkunst .... puhh! 
Men her er en naturfaglig beretninger 
skrevet af Siri og Sylvester 

Vulkaner 
I N/T har vi Mikkel, 
som er en 
lærerpraktikant, som 
skal være vores lærer i 
de næste 5 uger. Vi 
har lavet 
vulkanreaktioner, hvor 

vi skulle bruge lidt natron, noget rødt 
farvestof, og eddike. Vi blev delt ind i hold 
på 3-4 personer, og så skulle vi gå 
udenfor i sandkassen og bygge en vulkan 
rundt om flasken. Vi skulle finde ud af, 
hvad den skulle hedde. Vi skulle også have 
en iPad med, så vi kunne filme reaktionen 
og fortælle om vulkanen, fx hvad den hed. 
Vi måtte også lave lidt sjov i redigeringen. 
De næste par gange skal vi arbejde videre 
med vulkaner fra den virkelige verden. 

Vandraketter 
Torsdag i uge 43 var vi hele dag sammen 
med Jeanette, hvor vi skulle lave 
vandraketter. Det var rigtigt sjovt. Vi 
skulle alle have en 1,5 L Coca-cola-flaske 
med. Vi fik en halv rulle Gaffatape, noget 
pap og papir, og så skulle vi ellers gå 
igang med at blive raketeksperter på 
forskellige områder: rakettens vægt, 
vingernes design og antal, og spidsens 
vægt og form. Vi fandt fx ud af, at det var 
godt, at der ca var 225 gram sand i 
spidsen, og at der skulle 
vand i til lidt over midten 
af flasken. Tilsidst gik vi 
ud for at afprøve vore 
raketter. Vi pumpede 
luft i dem, og så trak vi i 
en snor, og så fløj de 
højt op i luften og langt. 
Husk, i næste uge er alt personale på 
pædagogiske dage torsdag og fredag. 
Gule børn skal møde fra 8.15 - 13.15 
begge dage. De pædagogstuderende fra 
VIA i Grenaa passer på skolen og 
eleverne. 

God weekend til alle  
Anette 

🌋 🚀



Hvid 

Da Jakob jo er afsted på ferie, er jeg blevet overdraget ansvaret for månedsbrevet i 
Hvid. Som I nok bemærkede, havde vi lavet om på sølv, gul og hvids skema i sidste uge. 
Dette var et forsøg på at sikre en højere kvalitet i undervisningen, når en en lærer i 
teamet er væk. Det har været en rigtig god oplevelse og samtidigt også en rigtig god 
mulighed for at styrke fællesskabet på tværs af klasserne i MT. Hvid har givet udtryk for, 



at de også har været glade for løsningen, så jeg tror ikke det bliver sidste gang, vi vil 
lave samme løsning, når en lærer mangler i teamet. 
Jeg har forsøgt at samle nogle af de billeder, jeg har taget af klassen igennem tiden, og 
det er så sjovt at se, hvor store de er blevet, siden jeg startede med dem for snart 3,5 
år siden. 
Rigtig god weekend 
Jeanette Riis Brunsgaard 



Blå 
Jeg forventer at være superskarpt på de oplysninger, I har brug for, i forhold til de 
kommende uger. Der har været mange tråde at samle efter efterårsferien, og derfor er 
dette månedsbrev ultrakort og et løfte om info de kommende uger. 
Dejligt at se jer igen. 
Stefan. 

🐳 🦋 🐬 💧 ❄ 🚙 💎 📘 💙  🐳 🦋 🐬 💧 ❄ 🚙 💎 📘 💙  🐳 🦋 🐬 💧 ❄ 🚙 💎 📘 💙  

Kære Orange 
Endnu en gang, tusinde tak for en 
superdejlig studietur. I er fantastiske til at 
rejse; sjove, søde, artige og lidt frække. I 
går fremlagde I jeres arbejdsområder fra 
Lissabon, og vi håber, at jeres forældre 
har lyttet og nydt det. Vi krydrede med 
lidt quiz, og selvfølgelig var der præmier.  
I er kommet med mange 
gode forslag om næste 
års studietur, og jeg 
beklager, at jeg allerede 
har afvist Japan og 
Nordkorea. Men fortsæt 
endelig med de gode 
bud ;-)  
I næste uge skyder vi et af skoleårets 
projekter igang. Nemlig "kulturmødet". Det 
kommer til at foregå sammen med Rød og 
Rubin i grupper på tværs. Det bliver 
dansktimer, samfundsfag, historie og 
naturfag der bliver indraget. Skema 
kommer på Viggo. Som optakt, har alle 
OB-grupper været på et 
teambuildingskursus. Orange har været 
sammen med Blå, og jeg må sige, at det 

har været meget fint for mig som lærer at 
iagttage, hvordan grupperne har taklet 
samarbejde og opgaver i god stil. Der var 
også ros til jer fra instruktørerne. 
I næste uge, uge 45, er der to 
hjemmearbejdsdage. Det er torsdag og 
fredag, hvor hele personalegruppen er på 
den årlige pædagogiske tur ud af huset. 
Den ene dag, torsdag, bliver en 
projektarbejdsdag, hvor der vil være 
mulighed for at mødes på skolen. Den 
anden dag bliver med 
hjemmearbejdsopgaver i matematik og 
dansk. Ugen efter er der fremlæggelser af 
projektopgaverne.  
Lige nu er der mange lektier for og 
dermed flere afleveringer til næsten 
samme tid. Det er selvfølgelig træls, men 
til gengæld har tiden til at lave dem i, 
været lang. Dvs, at hvis man ikke venter 
til sidste øjeblik, har arbejdsbyrden faktisk 
ikke været for stor... 
Vi ses til skole/hjem samtalerne, tiderne 
ligger på Viggo. 
kh Josefine 



Rød 
Så er vi i gang igen efter ferien :-)  
Efter vi er kommet tilbage, er vi lidt færre 
i klassen end inden ferien. Karen er skiftet 
til Kattegatskolen, og Anders er desværre 
kommet galt afsted på scooter for et par 
uger siden. Vi har talt meget om uheldet i 
klassen, vi er jo allesammen noget 
forskrækkede. Heldigvis forlyder det sig, 
at hans operation er gået godt. Det er vi 
glade for. Vi samlede i sidste uge ind til en 
gave til Anders, så han kunne vide, at vi 
tænker på ham. Nis og Regina var så søde 
at klare det hele og få købt en god kurv 
med lidt forskelligt til ham, som han både 
kan nyde godt af nu, men også i den 
kommende tid. Vi ønsker Anders rigtig 
god bedring og håber snart på at se ham 
igen :-) 
I uge 43 arbejdede vi i dansk med at gøre 
klar til åben skole. Der skulle forberedes 
fremlæggelser, så alt var klappet og klart 
til åben skole. Samtidig tog vi fat i lidt 
grammatik. Ud fra deres diktater kunne 
jeg se, at langt de fleste i klassen havde 
udfordringer med orddeling. I deres diktat 
til afgangsprøven er der mulighed for, at 
de vil støde på en opgave af denne slags, 
så derfor var det vigtigt lige at få lidt 
bedre styr på dette. Der er mange regler, 
og det kan faktisk være ret svært og 
udfordrende, men de arbejdede alle godt 
og er nu langt mere sikre i at dele ord 
korrekt, end før. Vi vil dog gentage 
opgaver som disse løbende, så det hele 
ikke går i glemmebogen.  
I denne uge startede vi mandagen ud med 
teambuilding sammen med UngNorddjurs. 
Rød skulle sammen med Rubin på tur, for 
at lære mere om hvordan man arbejder 
godt sammen og får løst opgaver i 

samarbejde bedst muligt. Vi gik fra skolen 
og ned til spejderhytten ved 
svømmehallen. Undervejs 
skulle de hjælpe hinanden 
med at fragte tre store 
og tunge rygsække 
derned. De skiftede et 
par gange undervejs og 
mange seje drenge 
meldte sig til "at tage 
en for holdet", hvilket 
jo netop er vigtigt at 
kunne, når vi taler teambuilding.  
Da vi ankom til spejderhytten, blev 
klasserne fordelt ud på forskellige hold, 
og så gik de ellers i gang med alle mulige 
opgaver. Nogle skulle lave et 
edderkoppespind mellem to træer og 
efterfølgende løfte hinanden igennem 
hullerne, nogle skulle bygge en stridsvogn, 
som skulle testes ved at trække en 
medarbejder fra klubben, og nogle skulle 
fragte en kugle 10 meter ved hjælp af 5-6 
korte rør. Selv om det var koldt og man 
måske ikke lige var i gruppe sammen med 
sin bedste ven, var der flere der grinede, 
fik varme i kinderne og, uden tvivl, havde 
det rigtig sjovt. Nogle lærte måske også 
at kende de andre på nye måder? Efter en 
lang dag, med forskellige udfordringer 
som skulle styrke samarbejdet og tage 
højde for hinandens forskelligheder, kom 
vi tilbage på skolen. Mange var trætte, 
men det var uden tvivl en fed dag :-)  
Tak for en god eftermiddag og aften til 
Åben Skole i går. Vi håber I nød alle de 
gode fremlæggelser Rød havde forberedt.  
De bedste hilsner 
Sasja 



Rubin 
Tak for en dejlig aften til Åben Skole, hvor 
vi endelig kunne dele oplevelserne fra 
Skotland med jer. Vi håber også, I nød 
det. 
For tiden er jeg i gang med samtaler med 
jeres børn, som jeg orienterede jer om på 
første møde i år. Samtalerne rummer 
faglige, sociale og personlige vinkler. 
Vi har rykket årets projekt med Rød og 
Orange til uge 45 og begynder derfor på 
mandag under overskriften Kulturmødet. 
Følg med på Viggo, hvor der løbende vil 
komme informationer, grupper og skema 
mm. I projektet får alle grupper udleveret 
en projektmappe, hvori de både finder 
problemformuleringen, gode kilder og 
logbog, der skal føres dagligt. Mappen 
bliver også lagt ud på Viggo, hvor den kan 
downloades. Derudover skal de skrive sig 
på vejledning hos lærerne, hellere en gang 
for meget end for lidt. Der vil være 
fremlæggelser mandag og tirsdag i uge 
46, hvor alle deltager. 
Fra uge 46 (efter projektet) og frem 
læser vi ungdomsromanen af Jesper 
Wung-Sung: “1, 2, 3 nu”. Hver mandag 
morgen, samt onsdag og fredag op til 
spisepausen, vil jeg læse højt for klassen i 
ca. 20 min. ligesom da de var små. Det 

skaber et anderledes, fælles 
udgangspunkt og forhold til bogen, som 
jeg vurderer er vigtig lige nu. For hele 
gruppen. Der vil også være noget læsning 
hjemme, men vi har mulighed for at have 
bogen frem til uge 3, så vi har god tid. 
Det er muligt at booke lydbogen (der er 2 
eksemplarer i kommunen), men I skal i 
gang nu, hvis man gerne vil kombinere 
læsning med lytning derhjemme. 
Derudover låner jeg også lydbogen hjem, 
så der er mulighed for at låne af mig. Men 
det er kun et enkelt eksemplar. 
Vi ses om et par uger til samtaler. Dem 
kan I også finde mere info om på Viggo. 
Kærlige hilsener, Helena 
(Jeg træffes på Viggo eller i akutte 
tilfælde på mobil 2028 7805).  


