
These boots were made for.....  
Byger, blæst og sjask udenfor giver snavs og kaos 
indenfor, med mindre vi hjælper hinanden med at 
huske “det der med skoene”. Vi har rigtig meget 
fokus på, at alle husker at tage skoene af på 
måtterne og sætter dem pænt på plads på 
skohylderne. Her har sko-detektiven fanget et 
øjeblik, hvor Brun på smukkeste vis demonstrerer, 
hvordan det skal gøres. 

👠 👡 👢 👞 👟  👠 👡 👢 👞 👟  👠 👡 👢 👞 👟  
 

Nyt bestyrelsesmedlem             
og nye opgaver 

Bestyrelsen har i dette skoleår hidtil 
afholdt 2 møder: et ordinært 
bestyrelsesmøde d. 21.8. og en 
bestyrelsesdag lørdag d. 9.9. 

Efter første møde har Thyge Traulsen 
desværre meddelt, at han ikke har den 
fornødne tid til at deltage i 

Oktober 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 40: Hvid og Rubin3 
(udendørsdag lørdag 9-13) 
Uge 41: Gul og Rød1 
Uge 42: Sølv i fritteren 
Uge 43: Brun og Rød2 (Michael 
Bilde Nielsen låner fritteren til 
børnefødselsdag) 
Uge 44: Bronze og Rød3 (muligvis 
forældrefest i lokalerne lørdag) 
Uge 45: Grå og Orange1 
Uge 46: Lime og Orange2



bestyrelsesarbejdet i det omfang, han 
ønsker, hvorfor han har taget en 
beslutning om at trække sig fra sin post 
i bestyrelsen. En stor tak skal lyde til 
Thyge for det ansvarsbevidste og 
engagerede arbejde han nåede at yde 
som medlem af bestyrelsen. Som afløser 
for Thyge har Trine Bluhme Knudsen 
(mor til Pelle i sølv og Lærke i Rubin) 
sagt ja til at træde ind i bestyrelsen. 
Velkommen til Trine ‒ vi glæder os til 
samarbejdet. 
 

Nedenfor en oversigt over datoer for 
årets kommende bestyrelsesmøder. I er 
naturligvis altid velkomne til at 
kontakte os, hvis I har forslag til emner, 
som I gerne vil have, at vi drøfter og 
forholder os til. 

De emner vi har haft på dagsordenen 
på de første møder har bl.a. været 
følgende: 

'  Bestyrelsens arbejdsgrundlag: det 
gode bestyrelses-arbejde og de gode 
bestyrelsesmøder. 
Dette punkt har bestyrelsen årligt på 
dagsordenen på et af de første 
indledende møder. Et punkt hvor vi 
hvert år kigger på, hvad der er 
bestyrelsens arbejdsopgaver i årets løb 
og også snakker om, hvordan vi får de 
mest effektive og udbytterige 
bestyrelsesmøder. 

(  Værkstedsundervisning.  
Drøftelser omkring og arbejde med 
værkstedsundervisningen på NDF har 
været i gang i længere tid. Ledelsen, 
personalet og bestyrelsen har hver for 
sig og sammen arbejdet med at 
videreudvikle udbuddet. En direkte 

Bestyrelsens sammensætning: 

Formand: Kim Pertou  
(Freja/Sølv og Oscar/Rød) 
Næstformand: Rie Kurdahl  
(Mille/Sølv og Eline/Rød) 
Kasserer: Jesper Knudsen 

 (Alberte/Hvid og Karoline/Orange) 
Berit W. Henriksen 

 (Thor/Grå og Lærke/Brun) 
Max Melin  

(Malou/Hvid og Mathilde/Rød) 
Bente Jensen  

(Camilla/Grå og Christoffer/Orange) 
Trine Blume Knudsen 

 (Pelle/Sølv og Lærke/Rubin).

Onsdag d. 25. oktober 2017 
Mandag d. 4. december 2017 
Torsdag d. 1. februar 2018 
Onsdag d. 21. februar 2018 (her afholdes 
personale/bestyrelsesaften) 
Onsdag d. 7. marts 2018 
Mandag d. 19. marts 2018 (hvor vi 
forbereder os til årets generalforsamling) 
Torsdag d. 5. april 2018 
(Generalforsamling. Sæt allerede nu kryds 
i kalenderen) 
Tirsdag d. 8. maj 2018 (på dette møde 
konstituerer den nye bestyrelse sig) 
Mandag d. 11. juni 2018



synlig effekt af dette er indførsel af 
drama i MT fra dette skoleår. Men der 
arbejdes fortsat med yderligere idéer og 
tanker. På et overordnet plan ud fra 
drøftelser omkring, hvad vi, med 
udgangspunkt i at vi er en musisk-
kreativ skole, ønsker at vores børn får 
med sig i bagagen. Herunder, hvad vi 
forstår ved en musisk-kreativ skole. 
Konkret har vi på vores bestyrelsesdag 
snakket om og forholdt os til bl.a.  
- ønske om kor på NDF. Skal det være 
obligatorisk for alle? På alle årgange? 
Obligatorisk i indskolingen, f.eks i 
frittertiden? Valgfrit i OB? Skal kor 
være et valgfag? Økonomi? 
- skal der være alternative muligheder 
til OB-band?  
- hvordan sikrer vi den røde tråd? 

)  Drøftelse af udvalgsarbejdet. 
I bestyrelsen har vi gennemgået 
kommissorier for diverse udvalg. Det er 
bestyrelsens opfattelse af 
kommissorierne ser fornuftige ud. Vi 
har umiddelbart ikke fundet behov for, 
at der skal foretages konkrete 
justeringer. Derimod er vi bevidste om, 
at udendørs- og 
vedligeholdelsesudvalget har brug for 
nogle overordnede rammer at arbejde 
ud fra for at kunne klargøre skolen til at 
være vært for musik- og teaterfestival i 
2020. For at dette arbejde kan lade sig 
gøre, og vi kan nå det, er der også 
behov for nøje planlagte og 
veltilrettelagte forældre-arbejdsdage. 
Bestyrelsen er i dialog med udvalget 
om, hvordan dette kan lade sig gøre. 

KALENDER 

Uge 40: 

Udendørsdag lørdag


Uge41: 

Sølv Skolehjemsamtaler on. og 

man.

Gul Skolehjemsamtaler onsdag.


Bronze Skolehjemsamtaler 
onsdag.


Skolernes motionsdag fredag.


Uge 42: 

Fritteren har åbent for tilmeldte 

børn mandag-onsdag.


Uge 43: 

Personale-/bestyrelsesaften 

onsdag.

Grå Skolehjemsamtaler onsdag.


Uge 44: 

Lime Skolehjemsamtaler onsdag.

Grå Skolehjemsamtaler tirsdag.

Gul Skolehjemsamtaler onsdag.


Lime Skolehjemsamtaler onsdag.

Åben Skole torsdag (blå har 

boderne).


Uge 45: 

Pædagogisk dag torsdag.


Personalet er på Lilleskoletræf 
fredag.


Uge 46: 

OB har Skolehjemsamtaler.


Gul Skolehjemsamtaler onsdag.


Uge 47: 

Hvid Skolehjemsamtaler ma.+ons.


Forældremøde i OB torsdag.



*  Trafiksikkerhed. 
Der er stadig ikke en sikker og tryg 
skolevej for vores børn. Dorte har gjort 
et kæmpe arbejde for at italesætte og 
synliggøre problemet overfor 
kommunens politikere; det er svært at 
trænge igennem og opnå resultater og 
handling. Dorte har ikke den fornødne 
tid til at løfte denne opgave. Derfor 
efterlyser vi forældre, der har lyst til at 
deltage og engagere sig i et udvalg, der 
kan overtage og arbejde videre. Skulle 
du have lyst til dette, så kontakt enten 
Dorte eller en fra bestyrelsen. 

+  Optimering af forældremøder ‒ 
tættere dialog med den samlede 
forældregruppe. 
For at opnå løbende tættere kontakt til 
den samlede forældregruppe har 
bestyrelsen et ønske om, at der på alle 
forældremøder fremover vil blive 
udmeldt konkrete temaer/emner/forslag 
som forældregruppen skal forholde sig 
til og debattere. Idéer til emner, der 
skal snakkes om, kan komme fra 
bestyrelsen, dialogudvalget eller andre. 
Det vil blive klassens repræsentant i 
dialogudvalget, der står for opsamling 
og videreformidling af idéer, holdninger 
og synspunkter. 

På bestyrelsens vegne 
Rie Kurdahl  

,🏀.🔦 ,🏀.🔦 ,🏀.🔦 ,🏀.🔦 

Mørke, tyveknægte og sal 

Kære alle. 
Der er blevet efterår og mørkt om morgenen og dermed tid til, at alle lige laver 
lygtetjek på jeres børns cykler. Desværre kommer en del børn cyklende om 
morgenen på mørklagte cykler.  
Som I alle ved, så er morgentrafikken omkring skolen og specielt på skolens 
parkeringsplads en daglig udfordring. En udfordring, som bliver større jo mørkere 
det bliver om morgenen. Derfor huskes I alle lige på, at alle gående SKAL gå på 
sikkerhedsarealet bag de store sten. Rigtig mange børn afleveres af bedsteforældre, 
så husk også lige bedsteforældrene på at gå om bag stenene på p-pladsen. 

Vi mangler vores sal…… 



Men der er lys forude og vi håber og regner med, at salen kan være klar igen hen 
mod slutningen af november. Indtil da håber vi meget på så meget tørvejr som 
muligt og et generelt mildt efterår. 

Og så er der uvedkommende på skolen. 
Vi har desværre gennem længere tid være plaget og generet af uvedkommende, der 
ødelægger ting omkring skolen og som efterlader smadrede flasker og skodder m.m. 
på vores områder. Vi er i kontakt med Peter B/SSP omkring de 
udefrakommende børn, der ’hænger’ ud på vores arealer om 
aftenen. Vi har skønne faciliteter hos os, og det er der 
andre der også har opdaget. Alle er naturligvis 
velkomne til at benytte vores multibane m.m. MEN 
det er rigtig ærgerligt, når der efterlades smadrede 
flasker og skodder, og når vores ting ødelægges. Vi 
ligger afsides og er derfor desværre blevet et yndet 
opholdssted for unge mennesker, der gerne vil være lidt i fred. Det er en udvikling, 
vi er rigtig kede af, og som vi gerne vil ændre på. Som nævnt er Peter B. og SSP 
orienteret, men vi tænker også, at hvis nogen af jer forældre alligevel skal lufte 
hund, gå aftentur eller løbe i området, så vil vi sætte stor pris på, at I måske lægger 
vejen forbi skolen således, at der kommer lidt mere trafik omkring skolen sidst på 
eftermiddagen og i weekenderne. Hvis I observerer noget uheldigt eller 
mistænkeligt, så skal jeg og evt. politiet kontaktes. På forhånd tusind tak for jeres 
hjælp. 

Åben skole. 
Husk at sætte stort kryds i kalenderen torsdag d. 2. november kl 15.00, hvor vi 
traditionen tro holder Åben Skole. Skoledagen afholdes denne dag i tidsrummet 
15.00 ‒ 19.00. For indskolingens vedkommende dog kun til kl. 17.00. Der er Fritter 
hele dagen for fritterbørnene.  
Åben Skole er en mulighed for at komme med og deltage i en skoledag her på NDF 
for nuværende, kommende og tidligere forældre. Alle er velkomne, så hank meget 
gerne op i bedsteforældre og naboer m. fl og kom og besøg os, når vi holder Åben 
Skole.  
Vi håber at se rigtig mange af jer. 

Bedste efterårshilsener til jer alle 
Dorte 



Hej med jer allesammen 

Så blev det tid til endnu et månedsbrev 
fra Fritteren. 
  
Siden sidst har vi afholdt børnemøde, 
og som I kan se på aktivitetsplanen kom 
der masser af forslag til 
fritteraktiviteter. 
  
Vi fik også nogle gode snakke om, 
hvordan vi kan blive bedre til at passe 
på vores fællesting i fritteren og krea-
rummet. Børnene forslog bla. at man 
kunne bede dem, som kaster med 
legetøjet, puderne, klodser osv, om at 
stoppe med det, eller hente en voksen, 
hvis man ikke tør sige noget til dem 
selv. Da det på ingen måde er i orden at 
ødelægge vores legesager, skal man 
aldrig være bange for at hente en 
voksen, mente alle. 
  
Det samme gælder selvfølgelig også, 
hvis man ser nogen, som er ved at 

komme op at skændes. Her er det godt 
at hente en voksen så hurtigt som 
muligt. 
  
Legeaftaler og ringen hjem, blev også 
vendt. Vi vil alle gerne have, at man så 
vidt muligt laver legeaftalerne i god tid, 
eller om morgenen når man bliver 
afleveret. Hvis man har mobil-tlf med i 
skole, må man selvfølgelig gerne ringe 
hjem, hvis man bare aftaler det med en 
frittervoksen først. 
  
Vi snakkede også om hygiejne på 
vores toiletter. Da vi er rigtig mange, 
som skal bruge de to toiletter, som der 
er i fritteren, er det vigtigt, at man ikke 
tisser ved siden af, husker at skylle ud 
efter sig og prøver på at holde orden 



derude. Det er en god ide at sætte sig 
ned, også selvom man kun skal tisse. 
  
En sidste ting vi snakkede om, var den 
manglende sal, som jo er ved at blive 
repareret. Det er selvfølgelig mega øv, 
at vi ikke har mulighed for at bruge den 
for tiden. Derfor kan vi indimellem 
være rigtig mange børn indenfor på 
små områder, når vejret er for dårligt til 
at kunne være ude. 
  
Vi skal alle huske at gå gennem 
kælderen med vores sko og overtøj, så 
der ikke bliver for beskidt på gulvene i 
fritteren. Hvis man smider sine sko og 
tøj foran indgangsdørene, kan det også 
være farligt for andre, da man kan falde 
over det. 
  
Vi skal også huske at strege os på gå-
hjemsedlen. 
  
Efterårsferien er lige om hjørnet. Vi 
har åbent i fritteren mandag, tirsdag og 
onsdag for de tilmeldte børn. Hvis 
børnene ikke kommer alligevel, er det 
vigtigt, at I melder dem fra på Viggo 
eller ringer til fritteren. 
  
Lige en sidste ting.... 
SFO-cup er i år den 19. og 26. januar. 
Vi mangler altid sponsorpræmier, så 
hvis I som forældre skulle have 
mulighed for at donere præmier til 
stævnet, vil vi blive meget 
taknemmelige. 
Vi bliver simpelthen glade for alle 
gaver, store som små. Det, der er vigtigt 

er, at der mindst skal være til 8 børn, 
for det er det, der er på hvert hold. 
Til dem som ikke ved det, er sfo-cup en 
fritterfodboldturnering, som vi laver i 
samarbejde med Vestre skole, 
Kattegatskolen og Mølleskolen. Der 
bliver spillet fra 0. til 3. klasse, piger 
mod piger og drenge mod drenge over 
de to fredage. 
  
Blå gruppe har været på lejr i Norge. 
De havde en gave med hjem til 
fritteren, som vi blev meget glade for. 

Tak fordi I tænker på os 😃  



Fra Lime 

September måned er fløjet afsted. 
Måneden har dog budt på mange sjove 
og lærerige oplevelser, med bogstaver, 
tal, leg og hyggelige gåture i nærmiljøet. 
Vores kastanjeture har været en 
fornøjelse. Børnene har nydt at samle 
kastanjer og efterfølgende har vi lavet 
edderkopper og spind. De er super gode 
til at arbejde kreativt. 
Børnene har også knoklet igennem, når 
vi har arbejdet med bogstaver, lyde og 
tal i vores skolebøger. Vi har derfor den 
seneste uge lagt bøgerne lidt på hylden 
og leget forskellige lege. 
I undervisningen springer vi lidt i 
bogstaverne og arbejder f.eks. med de 
bogstaver, alle børn har de i deres 
navne. Vi øver os i selv at skrive eget 
navn, kende bogstaverne, deres lyde og 
i denne uge har de lavet puslespil med 
deres navn og sidemakkerens. Politi og 
røver med bogstaver er også hit. Her 
skal børnene, når de er blevet fanget, 
finde bogstaver, sige navn og lyd, før de 
kan slippe ud af fængslet. De elsker når 
bevægelse er en del af undervisningen. 
Historien om Snøvsen, som er en fast 
læsning hver dag, er børnene vilde 

med. Under læsningen taler vi om 
forskellige ordsprog, hører efter rimord 
og lever os ind i alle de oplevelser og 
mærkelige situationer, både Egil, katten 
og Snøvsen roder sig ud i. Her får vi 
dagligt et par fælles grin mellem 
linierne. :0) 
Efteråret er som sagt over os, så den 
kommende tid vil vi snakke lidt mere 
om, hvad der sker i naturen omkring 
os. Vi vil også pynte klassen lidt op 
med græskar og lidt uhygge, da 
Halloween nærmer sig. 
I anledning af det snart er Halloween, 
vil vi torsdag d.12 oktober holde en 
hyggedag, hvor børnene må tage klæd-
ud-tøj med. Vi klæder os ud sammen i 
klassen. Her vil vi også læse en 
halloween-historie og snakke lidt om, 
hvorfor man fejrer halloween. Og vi vil 
spise lidt lækkert, for Ditte bager en 
kage til os :0) 
Børnene har været superdygtige til alt 
det nye skolearbejde og skriveri i alle 
de nye bøger og hæfter. Men i den tid 
har flere også haft svært ved lige at 
finde ud af, hvordan en god 
klassekammerat er i pausen og i fritter. 

MÅL


1. At være en god kammerat. Sød, venlig, hjælpsom, tilgivende.

2. At komme ind til tiden og finde sin plads stille og roligt.

3. At lytte til de voksne, finde sine ting frem, gå i gang og rydde op efter sig.

4. Sige en pæn ting til hinanden hver dag eller når vi ønsker god weekend fredag.



Vi arbejder derfor lige nu med nye mål 
for hele klassen og leger lidt mere, så vi 
alle lige lærer hinanden at kende igen. 
Også dem man ikke lige leger med hver 
dag. Målene arbejder vi med frem til 
jul. 
Vi takker for mange gode stjernestunder 
og endnu en dejlig måned sammen med 

alle jeres skønne børn. (Billeder findes 
på skolens facebook og i Lime's 
facebook-gruppe.) 
Husk motionsdag fredag d.13 okt. I skal 
have idrætstøj eller løst tøj på og gode 
løbesko.  
Bh Simone, Ditte og Camilla  

 

Kære alle i Grå 
  
Allerede oktober - tiden går hurtigt i Grå, må jeg sige. 
Vi har arbejdet en masse med børneskrivning og Bamse-Avisen. Det er blevet til en 
masse artikler, reklamer og flotte tegninger. Avisen er næsten færdig. 
Opgaverne børnene blev sat på, i forhold til at få skrevet en masse, er blevet løst 
med bravour. De accepterer nu, at børnestavning hjælper dem. De har også fået 
større mod på at hjælpe hinanden nu. Det synes jeg faktisk, er en stor succes. De 



kan stadig blive helt forundret, når jeg læser noget op, de har skrevet. Så sidder de 
med et kæmpe smil over, at de kunne mere, end de selv troede. 

I klassen bruger vi også tid på fælleslæsning. De har en mappe med lydrette tekster. 
De læser i kor og med deres sidemakker. Teksterne er i den nemme ende, fordi 
børnene skal være trygge i fællesoplæsningen, så disse tekster må ikke 
være det eneste, de læser. De skal stadig have læsestof til 
frilæsningen. Som jeg fortalte til forældremødet, kan man bruge 
frilæsning.dk med børnenes uni-login, ellers må man på 
biblioteket.  
Jeg forventer at børnene får læst 20 min. hver dag. 
Efter efterårsferien starter små læseforløb op i klassen. Det 
kan være hyggelæsning og stjernestund/stillelæsning bl.a. Det 
skal jeg nok give jer mere info om, når vi når dertil. 

Men ellers er vi i fuld gang med vores Ole og Koglefolket-forløb. Det er sjovt. 
Jeg læser bogen højt for dem og fantasien sættes igang. Børnene forbereder i 
grupper deres koglefamilier, og de har opfundet deres egen kogle. Den skal nu laves 
og små familier skabes sammen. Det kræver samarbejdsvillighed og respekt for 
hinanden. Gode øvelser for klassen. 

I mandags var vi i biografen og se “Dyrene i 
Hakkebakkeskoven”. Det var en regnfuld gåtur mandag 
morgen. Men Grå var simpelthen så gode at have med. Både 
på turen derhen og i biografen. Jeg må sige, at det er 
sådanne øjeblikke, der rykker i et lærerhjerte.  
Så stolt jeg blev... 

Til sidst vil jeg bare sige, at vi er nået til E i bogstavbogen. For nogle af børnene er 
der lidt sider, der ikke er færdige. Det må I meget gerne få lavet derhjemme. 
Børnene er bevidste om, at sjusker man, kan jeg godt finde på at bede dem om at 
viske ud og lave en ‘ommer’, så hjælp dem derhjemme med at holde orden. 

I næste uge har vi almindelig skole mandag - torsdag. Fredag er det skolernes 
motionsdag. 

Mange kærlige hilsner og rigtig god weekend. 
Louise 

☔



Bronze 

I mandags havde vi en hyggelig tur i 
biografen. Filmen var sød og sjov, og 
der var mange gode sange, som 
børnene kendte. Hjemme på 
skolen fik vi en god snak om 
filmen.  
I dansk er vi i gang med 
læsebogen igen. Husk at 
tjekke lektier på Viggo under 
begivenheder og lektier. Det 
nye kapitel handler om et 
røveri og et par røvere. 
Sideløbende skriver vi fortsat 
små bøger. Børnene er meget 
motiverede og skriver løs.  
Det er dejligt, at de er gode til at få læst 
derhjemme og få skrevet bøgerne på 

læseloggen. Der hænger allerede en del 
fyldte ark på vores opslagstavle.  
Det fungerer rigtig godt, at vi har vores 
"farve-system". Børnene har rigtig godt 
styr på, hvad farverne betyder og de 
hjælper hinanden med at huske på det. 
Næste fredag har vi "skolernes 
motionsdag", program for dagen følger 
på Viggo.  
Efter ferien skal vi arbejde med en 
rigtig god tekst fra Fandango. 
Derudover læser de fortsat i frilæsning 
og bruger læseloggen til at skrive dem 
på.  

Venlig hilsen Lise Lotte. 

 

Uge 40 er international 
odrblinde uge, og vi har 
arbedjet med enmet i 
Brun gruppe. Vi har 
sankket om hvad det vil 
sige at være odrblind. Vi 
har sankket om alle de 

kentde, dre er odrblinde (bl.a. Steve Job skaberen af Apple og Bill Gates skaberen af 
Windows). Vi har set forskellige fiml om enmet. Vi har læts teskter som en odrblind 
ser tkester. Det kan være ret antsrengedne... 



Vi har udover grammatikøvelser også læst Det 
Levende Sværd af Cecilie Eken, og fortsætter i den 
kommende tid med at arbejde med bogen på 
forskellige måder. Vi skal have klassificeret genren. 
Vi skal selvfølgelig lave resume/kort genfortælling. 
Give bogen stjerner i én eller anden form for 
boganmeldelse. Vi skal arbejde med 
personbeskrivelse, hvor vi skal beskrive både indre 
og ydre personkarakteristik. Vi skal også lære om 
Cecilie Eken (forfatterportræt), og høre hvilke 
andre bøger hun har skrevet (herunder bøger i 
samme serie som Det Levende Sværd). 

Fredag i uge 41 afholder vi traditionen tro 
Skolernes Motionsdag, og I kan følge med på 
Viggo når dagen nærmer sig. Det bliver en 
hyggelig dag i motionens tegn. 

Vi vil meget gerne tage imod diverse bræt- og 
kort-spil i klassen, da vi i en periode (efter 
efterårsferien) vil lade nogle legegrupper (på 

skift) få lov til at være inde i klassen og spille spil stille og roligt.  

Skole hjem samtaler er ændret lidt i forhold til, hvad der har stået andre steder. Det 
drejer sig om, at jeg grundet andre møder har været nødsaget til at flytte samtalerne 
fra på tirsdag til på onsdag. I må gerne bytte indbyrdes, men jeg vil gerne have 
besked om det senest på tirsdag d. 10/10 til middag.  

Onsdag d. 11/10 
13.30-13.45 Kjartan 
13.45-14.00 Sia 
14.00-14.15 Mikkel 
14.15-14.30 Magne 
14.30-14.45 Lærke 
14.45-15.00 Laura 
15.00-15.15 Johanna 
15.15-15.30 Hannibal 
15.30-15.45 Emil 
15.45-16.00 Datchayanee 

Torsdag d. 12/10 
13.30-13.45 Yasmine 
13.45-14.00 Solbjørk 
14.00-14.15 Nikolaj 
14.15-14.30 Mike 
14.30-14.45 Mads 
14.45-15.00 Leanna 
15.00-15.15 Julie 
15.15-15.30 Iben 
15.30-15.45 Elias 
15.45-16.00 Hjalte. 



 

Sølv 

Tiden efter Fælleslejren har været 
fantastisk. Sølv er startet året med øget 
modenhed og gåpåmod, og de griber 
alle muligheder for både gode faglige og 
gode sociale oplevelser.  
Der er stor ros til dem for deres “spille-
morgener”, hvor de hygger sig gevaldigt 
med brætspil og kortspil. De har fundet 
et fællesskab omkring spillene og tager 
af og til spillene med ud i pauserne. 
Deres gode initiativ og samvær har jeg 
belønnet med et ikke-obligatorisk 
indefrikvarter tirsdag i 2. pause. 
Jeg har aldrig oplevet sølv som en 
gruppe, der larmer, men jeg må 
erkende, at støjniveauet af og til kan 
blive højt, når begejstringen bliver det. 
Derfor arbejder både jeg og Jeanette 
med forskellige værktøjer til, hvordan vi 
kan skabe hensigtsmæssig ro i klassen, 
og hvornår, hvilken type samtale er 
passende.  
Skolehjemsamtalerne dette efterår er i 
gang, den første halvdel er afholdt i 
denne uge. Denne gang har eleverne 
selv besluttet, hvad de synes, skal 
danne udgangspunkt for samtalen. 
Dette skyldes, at jeg har en holdning til, 
at de med deres alder er klar til at tage 
medansvar for samtalerne, men også, at 
jeg vil have dem til at udvælge det 
væsentlige.  

En del af eleverne har udtrykt 
usikkerhed i engelsk, og jeg forsøger at 
berolige dem. Jeg vil dog meget gerne 
opfordre jer til at træne hjemme med 
små samtaler. Det kan være den daglige 
tre minutter lange samtale om, hvordan 
dagen er gået, eller det kan være 
samtale under indkøbsturen, 
madlavningen, borddækningen eller 
lignende. Altså samtaler om helt 
almindelige dagligdags ting, hvor de 
kan finde tryghed i at lære enkelte 
sætninger med ord, der er rigtig gode at 
kende. 
Lige om lidt er det efterårsferie. Dagen 
inden ferien holder vi skolernes 
motionsdag. Det er rigtig vigtigt, at de 
har sko og tøj med til dagen, da vi er 
ude hele dagen. Alle skal løbe eller gå 5 
eller 10 km og efter en spise-/legepause 
afprøve forskellig holdsport. Husk en 
næringsrig madpakke. 
Næste store arrangement herefter er 
“Åben Skole” den 2.november. Her 
møder sølv fra 15-19 og skal denne dag 
undervises sammen med de øvrige 
klasser på MT. Det glæder vi os rigtig 
meget til, og vi håber, I som forældre 
kan være med. 
Med disse ord ønsker jeg jer alle en 
smuk oktober. 
Gitte 



Gul i uge 39 
MANDAG 
Mandag var vi sammen med Gitte, og der lavede vi filosofi. Vi snakkede om, 
hvordan man kunne være en god ven på NDF, fx at man hjælper hinanden, når man 
er ked af det. Gitte skrev nogle spørgsmål på tavlen, og så skulle vi svare på dem på 
45 min. Gitte satte noget beroligende musik på, imens vi svarede på spørgsmålene. 
Da vi var færdige med at filosofere, havde vi en lille pause, og da vi så kom ind 
igen, skulle vi lave nogle yogaøvelser. Pigerne startede og imens sad drengene og 
tegnede. Det var sjovt og spændende at lave yoga. 
Skrevet af Ofelia, Iben og Ronja 

TIRSDAG 
(Fra pigernes perspektiv) 
Vi havde sundhedsplejersken Louise på besøg om tirsdagen. Det handlede om 
puberteten. Om hvordan kvinder og mænd fik børn. Vi blev delt op i to hold. Det 
var pige- og drengehold. Pigerne skulle først tale sammen, og derefter skulle 
drengene tale sammen. Vi måtte ikke få at vide, hvad vi lavede på hinandens hold. 
Derfor skriver vi kun om pigerne - for vi ved jo ikke hvad drenge lavede. Først 
skulle pigerne bygge med seks LEGO klodser. Vi skulle bygge en and. Det viste sig, 
at ingen af dem var ens. Louise sagde, at hun havde prøvet det med halvtreds 
mennesker, og der var ingen, der var ens. Så det næste, vi skulle, var, at vi fik en 
bunke kort. Så skulle vi trække et kort, hvor der stod ting om, hvordan ens krop 

forandrer sig. Da vi havde gjort det, fik pigerne 
sådan nogle bind. Og så skulle vi se, hvad der 
skete med en tampon når man puttede den 
ned i et glas gammelt saftevand. 
Så skulle vi ud, og så var det drenge tur.  
Skrevet af Rigmor og Matilde 

(Fra drengenes perspektiv) 
Vi fik besøg af sundhedsplejersken tirsdag. Det 
startede med, at vi skulle lave en test på 
iPaden, hvor der var en masse spørgsmål. 
Derefter skulle vi ind i fællesrummet, hvor vi 
skulle gå hen mod hinanden, og sige stop, når 
de andre var kommet tæt nok på. Bagefter det 
skulle vi se en film om, hvordan man får børn. 
Så kom vi i to grupper - piger og drenge. Først 



var det pigerne tur, imens var vi 
drenge sammen med Gitte. Da 
det var drengenes tur, skulle vi 
ind og bygge med LEGO. Vi 
skulle lave en and ud af LEGO. 
Vi fik 5 minutter til at bygge 
den. Da vi havde bygget anden, 
skulle vi se en film om en mand, 
der fortalte om sin barndom. 
Efter vi havde set filmen, skulle 
vi se en masse forskellige slags 
tissemænd, og da vi have set på 
billederne, skulle trække nogle 
kort, hvor der var nogle spørgsmål. 
Skrevet af Marcus og Mads 

ONSDAG 
Onsdag var vi sammen med Jacob, hvor vi havde engelsk og medie. Først skulle vi 
finde en berømt person. Fx var der nogen der valgte Donald Trump. Vi skulle 
researche på nettet om den berømte person.  Efter vi havde researchet, skulle vi 
finde nogle spørgsmål om den berømte person. Havde man valgt Donald Trump, 

kunne man fx spørge om, hvor gammel 
han er. Bagefter skulle vi så filme et 
interview med de spørgsmål man havde 
lavet. I den sidste time, havde vi 
premiere på filmene. Man kunne gætte 
på, hvem man var i filmen, fx så kunne 
Donald Trump sige i interviewet: We 
need to build a wall. Det var rigtig sjovt. 
Skrevet af Louie, Villads og Frederik 

TORSDAG 
Vi var til skole-DM i skydning i torsdags 
- en mega hyggelig dag. Alle fik lov til at 
skyde flere gange, og alle var mega 
gode, men de bedste i klassen var 
Amalie, Ofelia, Ronja og Jonas:-) SÅ nu 
krydser vi bare fingre for, at de går 
videre til den næste omgang i Randers. 
Skrevet af Sylvester, Johannes og Jonas 



 
FREDAG 
Vi mødes i klassen kl. 8.15, hvor 
vi samlet gik ned til bussen. Det 
var en dobbeltdækkerbus. Vi kørte 
i ca 30 min, og så var vi i Ree 
Park. Der kom en guide, og sagde 
at parken ikke var åben endnu - vi 
var kommet en hel time for tidligt! 
Men heldigvis  kunne hun se i 
kalenderen, at vi var booket til at 
komme kl. 9, så fik vi lov til at gå 
ned på legepladsen og lege til 
parken åbnede. Da klokken blev 
10, måtte vi gå rundt i parken.  Vi 
blev delt i grupper på tre - en fra 
hvid, en fra gul og en fra sølv. Så 
fik vi en opgave, der gik ud på at 
finde 10 rovdyr og 5 planteædere. 
De skulle alle være pattedyr. I 
gruppen skulle vi tage et fjolle-

selfiebillede, som vi 
skulle sendes til 
Jeanette. Tilsidst 
måtte vi gå rundt i 
1.5 time med dem, 
vi selv ville. Det var 
også her, vi skulle 
bruge vores 
slikpenge, der var 
mega kø i kiosken. 
Det var den samme 
bus hjemad og da vi 
kom tilbage til 
skolen, måtte vi 
tage hjem og holde 
weekend efter en 
dejlige dag. 
Skrevet af Lukas, 
Hjalte og Liva 



Og så den næste tid-Vigtige informationer 

Skolehjemsamtaler                                       
Alle skal til skolehjemsamtale enten i oktober eller november. Børnene SKAL være 
med til skolehjemsamtaleerne sammen med ens mor, far eller begge forældre. I skal 
snakke med Anette om jeres barn og om, hvordan det går i skolen, jeres barn skal 
lære at tjekke Viggo hver dag, men det får I meget mere af vide om senere i brevet.  
  

  

                                                           

Motionsdag 
Fredag d. 13 oktober fra 8.15 - 13.15 er der skolernes motionsdag. Det er, hvor Gule 
børn kan vælge at løbe 5 km eller 10 km. HUSK: at I skal have idrætstøj på fra 
morgenstunden af, og RIGTIG GODE løbesko til at løbe i.  

Viggotjek 
Vi har snakket om i klassen, at Gule børn skal blive bedre til at tjekke Viggo hver 
dag, om de har nogle opgaver/lektier for. Fra næste uge af begynder Anette at lægge 
små Viggo-tjek-fælder ud, så får man ikke tjekket Viggo, så bliver det opdaget! 
Skrevet af Amalie og Siri 

God weekend til alle. Kh Anette 

Onsdag den 27. september  2017 Onsdag den 11. oktober 2017

14.30 - 14.45 Liva 14.30 - 14.45 Siri

14.45 - 15.00 Hjalte 14.45 - 15.00 Villads

15.00 - 15.15 Sylvester 15.00 - 15.15 Ofelia

15.15 - 15.30 Jonas 15.15 - 15.30 Lukas

15.30 - 15.45 Louie

Onsdag den 1. november  2017 Onsdag den 15. november 2017

14.30 - 14.45 Marcus 14.30 - 14.45 Matilde

14.45 - 15.00 Johannes 14.45 - 15.00 Frida

15.00 - 15.15 Ronja 15.00 - 15.15 Frederik

15.15 - 15.30 Iben 15.15 - 15.30 Mads

15.30 - 15.45 Rigmor 15.30 - 15.45 Amalie

15.45 - 16.00 Nana



Kære alle i og omkring Hvid 

Tak for et fint årsplansmøde. Jeg håber, at I alle kan se 
årsplanerne på Viggo nu. Også tak til Keld Kristensen 
for et godt oplæg om "social pejling". 
Vi har haft en lærerig, sjov og anderledes uge 39 med 
en god portion blandede oplevelser. Det har været 
rigtig godt.  

Jeg optager lidt på min 
telefon (eller eleverne gør 
det), når vi er ude af 
huset, eller der sker noget 
anderledes på skolen. Det 
skulle gerne blive til en lille hvid film, som de kan tage 
med sig i OB næste år (snøft). 
Husk at tjek årsplanen for datoer og tider til skole-/
hjemsamtalerne d. 20 og 23/11.  
 

Og så bliver det snart tid til en dejlig efterårsferie. Efter 
efterårferien er jeg væk i 1,5 uge, så der skal Hvid 
"passes" af de øvrige mellemtrinslærere. Der vil blive 
undervist i forskellige ting, og jeg vil lave en 
arbejdsseddel, som eleverne skal sidde med, hvis de 

ikke skal lave andet. På 
denne seddel vil der også 
stå, hvornår tingene skal 
være færdige. Af 
ovenstående grund er der Jeanette, der står for næste 
måneds månedsbrev. 

God weekend - og efterårsferie, når I når dertil - til jer alle! 

Mvh 
Jakob. 

10/10: Hvid tager til 
kunstworkshop på 

Museum Østjylland fra 
10-14. Elevernes 

arbejde bliver udstillet 
på museet i 

Efterårsferien, og der er 
fernisering af værkerne 

fredag den 13/10 
klokken 14.

13/10 har vi skolernes 
motionsløb. Der vil være 

løberuter og 
efterfølgende 

sportsaktiviteter. Alle 
møder 8.15-13.15.

2/11 er der Åben Skole. 
Eleverne møder fra 

15-19 og alle er 
velkomne. Der er 

mødepligt. Mellemtrinets 
lærere har planlagt et 

lille rollespil på tværs af 
grupperne.

6/11 er der fotografering 
af klasser og elever.



Kære orange 

I dag, onsdag, er nedtællingen til Lissabonturen for alvor 
igang. I har travlt med fremlæggelserne, diskutere 
pakkeliste, lave foldere og ovenikøbet arbejde med 
jobansøgninger. I er lidt pjattede, men når vi snakker 
om, hvad vurderingskriterierne er ift fremlæggelserne, 
bliver I meget alvorlige, og arbejder seriøst. Der har 
været nedtælling, og nu er I ved at være klar! 
Jeg glæder mig også.....først og fremmest glæder jeg 
mig, fordi jeg kan mærke, at I er spændte og glæder jer.   

Vi har den seneste tid haft fokus på, at lave jobansøgninger. 
Der er blevet arbejdet med det "at sælge sig selv"....og hvordan man 
fremtræder og optræder. Det kan man bruge i mange sammenhænge. Vi har sluttet 
af med at lave en lille jobansøgning hver. 

God weekend og god efterårsferie til alle 
Kh Jose. 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3  

Fra rød 

Tak for en dejlig tur til London. Jeg kan fortælle, vi i alt har gået 
110.859 skridt, hvilket svarer til 80 km, så måske stængerne er en 
smule ømme i denne uge.  
I denne udgave af fredagsbrevet har Rød selv skrevet indlæg 
omhandlende turen til London. Desuden har Henriette skrevet et 
indlæg om den skydekonkurrence hun har været til.  
God læselyst. 

Lion King  
Onsdag aften, efter vi havde spist, tog vi ind og så Lion King kl 19,30. Lion king 
forgik på et teater i London, som hedder Lyceum Theatre. Musicallen varede ca 2 
timer og 30 minutter. 
Vi kender alle historien om løvernes konge. I film-udgaven med den flotte savanne 
og den spændene historie. Vi var inde og se musicalen i en ny og kreativ opsætning. 
Kostumerne var ekstremt godt lavet, så det blev helt ægte. 
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Musicalen Lion King handler om en 
masse forskellige dyr på en savanne. 
Mufassa, løvernes konge, får sig en lille 
løveunge, som kaldes Simba. Men 
Simbas onkel, Scar, er den onde bror til 
Mufassa og ønsker inderligt at komme på 
tronen. Scar planlægger et drab på 
Simba og Mufassa, så han selv kan 
komme på tronen. Men Scar formår kun 
at dræbe Mufassa. Han formår aldrig at 
dræbe Simba. Simba tror, det er hans 
skyld det hele, så han flygter til junglen, 
hvor han møder Timon og Pumpa. Detre 
vokser op sammen.  
Efter mange år kommer Nala, som er 
Simbas barndomsven, og fortæller, hvor 
forfærdeligt livet på savannen er blevet. 
Simba nægter først, men han ender med 
at tage med hjem til savannen. Der 
udvikler sig en stor kamp mellem Simba 
og Scar, der ender med, at Simba vinder, 
og der kommer liv på savannen. 

Skrevet af Karen, Sif, Rose og Elenora 

Camden Market             
Camden Market er et stort marked med 
sælgere fra hele verden. Man kan købe 
alt fra mad til tøj, smykker mm. 
Det meste af det, der sælges, er desværre 
fake. Vi så fake ting fra bl.a. Bape, 
Supreme, Yeezy, Vans, Adidas, Nike, 
Gucci og Louis Vuitton. 
Det var sjovt, fordi at de selv sagtens 
kunne stå ved, at deres varer var fake, 
når man spurgte dem. Men de mente 
stadig, at deres varer var  ”Much Better 
Quality”. 
Som vi fik forklaret: 
”Fake is much better quality than the 

Tower Of London 

Fredag drog vi afsted mod Tower Of 
London, vi ankom kl. 11.00 hvor vi 
hørte fremlæggelser af tre for 
klassen. Efter det gik vi ind på 
Tower Of London, hvor vi delte os i 
mindre grupper. Carina bad os om 
at hente en app, som gik ud på at 
befri fanger fra Tower ved at svare 
på spørgsmål, som ville gøre læring 
sjov. Men der var kun en gruppe, 
der gennemførte den. På Tower 
kunne man gå rundt og se forskellige 
rum og høre historier fra gamle 
dage. Man kunne bl.a. se 
kronjuvelerne, de originale 
torturredskaber og der, hvor 
fangerne kom ind. 
Da vi sad og spiste frokost(fra Tesco, 
hvor vi fik frokost hver dag), mødte 
vi en anden klasse fra Danmark. De 
kom fra Møn. De startede med at 
filme os i smug, hvilket var lidt 
skummelt. Men da de stoppede, 
snakkede vi med dem længe, og de 
virkede som nogle søde personer. 
På Tower var det ikke alle, der 
kunne bruge 3 timer på at gå rundt 
og kigge, så vi sad på en bænk og 
snakkede, mens resten(Carina) 
kunne udforske Tower. 
Da vi ankom var det solrigt og 
superdejligt. Lige vejr til at gå rundt 
udenfor. Men et kvarters tid, inden 
vi tog afsted, begyndte det at stå ned 
i stænger. Så vi løb ned til metroen 
og tog hjem.  

Skrevet af Mathilde, Marie, Eline og 
Signe



originals, because the originals are shipping their clothing from some cheap 
producents in China”. 
Når man gik op ad gaden, gik man forbi en masse butikker, der solgte hash og vape. 
Og en hel masse andre skumle sager. 
SOM VI SELVFØLGELIG IKKE HAVDE LYST TIL AT KØBE. 
Der lå heldigvis også lige nogle fede tøjbutikker, som vi hyggede os lidt i. 
Man skulle tro, at folk solgte alle disse fake varer, til gode priser, men i 
virkeligheden solgte de det til absurd dyre priser. For eksempel købte Jonathan en 
helt normal sort ring til 50kr, som han sagtens kunne have købt på Wish for 7kr. 
Alt i alt var det en super sjov oplevelse at være på Camden Market og snakke med 
alle de forskellige sælgere. 
  
Skrevet af Nis, Jonathan, Oscar, Oscar & Mikkel 

Ung Cup 2017 
Vi skulle op 4:30 for at køre klokken 
5:00. Vi skulle køre samlet med dem, 
der skulle skyde nede i Vingsted den 
dag, klokken meget tidligt på 
morgenen. Efter at være ankommet 
lidt over 7, fik vi noget at spise for at 
kunne få noget energi. Efter maden 
skulle der varmes lidt op, da der var 
iskoldt på den tid om morgenen. Jeg 
kunne godt slappe lidt af, da jeg først 
skulle møde ind på banen 9:30. Imens 
jeg slappede af, varmede de andre op 
til at skulle skyde klokken 8:30. På det 
tidspunkt begyndte jeg at være ret 
spændt.  
Da tiden så endelig nåede 9:30 skulle 
jeg ind på banen og stille an. Jeg tager 
kufferten med pistolen i, åbner den og 
stiller op, hvad der skal stilles op. Så 
sætter jeg mig ned på en stol og 
slapper af, fordi at det først starter 
klokken 10.  
Klokken 10 fik man hørt nogle 
praktiske instrukser. Regler osv.  
Efter instrukserne hørte man ordren: 

Russel Square Smart Hostel 

Vi mødes i Tirstrup lufthavn, hvor vi 
skal tjekke ind. Vi skal med Ryanair, og 
vi kommer ind i flyet, som ik’ er det 
kønneste fly. Så da vi ankommer til 
lufthavnen, skal vi tjekke ud og med en 
bus til hostel. Vi ankommer til hostel, 
som ser fint ud i receptionen. Men da vi 
ser værelserne, tænker vi, at det ligner 
et hospital, hvor drengene har et 
værelse, pigerne har et værelse ved 
siden af drengene, og øverst ligger 
Carina og Sasja på 3 sal. Sengene er blå 
og hvide. Men hvis man er heldig nok, 
får man en cigaret med i sengen. 
Lækkert. Men nu til morgenmaden. Man 
kunne få hvidt og mørkt brød med 
nutella, syltetøj eller smør og havregryn 
med cornflakes og et glas æblejuice, 
appelsinjuice, kaffe og vand 

Skrevet af Kasper, Mike, Albert og Asger



”Høreværn på! Der må lades!” 
Bagefter man har ladt og står i en god stilling får man et spørgsmål: ”Er skytterne 
klar!?”  
Og hvis der så ikke er nogle, der svarer, så starter programmet. 
Til at starte på har man 150 sekunder til at skyde 5 skud af på. Det sæt har en 
prøveserie og 2 gældende serier. 2. sæt har man 3 sekunder til 1 skud, hvor lyset så 
bliver rødt efter de 3 sekunder. Der har man én prøveserie og 3 
gældende serier. 
Efter der så er gået 5 sekunder med rødt lys, bliver lyset grønt, 
og man kan så først hejse ens arme og skyde der. 
3. sæt har man så 10 sek. til de 5 skud. Der har man 3 
gældende serier. Ingen prøveserie, bare direkte på. 
Efter alt er færdigt fandt jeg ud af, at jeg havde skudt 294/400 
point. Ikke mit højeste resultat.. så blev lidt overrasket, da jeg fandt 
ud af, at min konkurrent havde skudt 363/400..  
Klokken 12 var der præmie overrækkelse og jeg fik en 2. plads. 
Hvilket resulterede i 2.000 skud. Derefter tog vi hjem. 

Kærlig hilsen skytten, Henriette. 
 

Kære Rubin & forældre 
Vi er nogle, der ikke helt kan finde ud 
af at være kommet hjem til Grenaa 
igen. Som sidder og svælger i videoklip 
og fotos fra rejsen - fra den store rejse 
vestpå. Rejsen til Skotland. Vi er nogle, 
der savner de omgivende bjerge, 
udfordringerne i både højder og 
afstand, samt den hyggelige omend 
uforståelige dialekt i Højlandet. Vi er 
nogle, der synes, skoledage er kedelige, 
hvis ikke der indgår bare et lille gran af 
rejsen i løbet af dem. Vi er i det hele 
taget nogle, der hellere vil rejse end at 
sidde i skolen. Så nu begynder arbejdet 
med at præsentere rejsens mange 
facetter og omfangsrige indhold for jer 
på Åben Skole aftenen. 
  



Tak, fordi vi måtte rejse med jeres 
dejlige børn - de har tacklet den vilde 
natur og alle de udfordringer, vi kastede 
dem ud i! De er seje, kampklare og 
selvstændige, og nogle gange brokker 
de sig, men det ved I jo ;) Jeg vil 
personligt savne ikke at skulle rejse 
med dem næste år… 
  

Uhyggeligt nok (for nogle) afholdes 
Skolernes Motionsdag fredag den 13. 
oktober. I denne uge har ungerne meldt 
sig på de forskellige workshops og får 
besked dagene op til, hvad de er  

kommet på, og hvor de skal møde ind 
henne. Flere rubinere er instruktører på 
holdene, hvilket de er blevet bedt om, 
og det er jo i sig selv også et 
modenhedstegn! 
  

I denne og næste uge arbejder vi med 
diktat og læsetræning, primært i 
klassen, men vær søde at følge op 
hjemme - for der er fortsat behov for 
opmærksomheden, selvom der er sket 
store forbedringer. Indsatsen virker! 
  



Efter ferien i uge 42 begynder årets 
projekt med Rød og Orange under 
overskriften Kulturmødet, følg med på 
Viggo, hvor der løbende vil komme 
informationer. 
  
Fra uge 45 og frem læser vi 
ungdomsromanen af Jesper Wung-Sung 
- '1, 2, 3 nu'. 

  
Kærlige hilsener fra surrogatmoren, der 
savner at få serveret lækker aftensmad, 
men nu må erkende, at den ikke laver 
sig selv herhjemme… 
  
(Jeg træffes på Viggo eller i akutte 
tilfælde på mobil 2028 7805). 


