
Tak for sidst og glæd jer til det næste 

Rigtig godt nytår og velkommen tilbage efter en forhåbentlig 
rigtig god juleferie. 
Tusind tak for jeres store fremmøde og kæmpe opbakning til 
Letex-julemarkedet lige før juleferien. Det var lige før vi ikke 
kunne være her alle sammen. Men hvor er det fantastisk for 
skolens børn og voksne at mærke opbakningen fra jer. 
Vi har endnu et par snarlige arrangementer i kalenderen, som vi 
håber at se jer alle sammen til. 

Foredrag om robusthed d. 16. januar kl 18.30-20.30 
Dialogudvalget er vært for et spændende foredrag om robusthed, som jeg håber, I vil dukke op til. 
Foredraget handler om, hvordan vi bedst støtter vores børn og unge i at blive robuste, så de kan 
klare de små og store udfordringer, som de møder i livet - især når livet er svært. I foredraget 
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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, 
hver gang alarmen ikke 
bliver afmeldt korrekt. 
Telefonnummeret står der, 
hvor man kobler alarmen 
til.  
Carina  

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

Rengøring i kommende 
weekender:  
Uge 1: Grå og Rød 2 
Uge 2: Lime og Rød 3 
Uge 3: Blå og Orange 1 
Uge 4: Hvid og Orange 2 
Uge 5: Gul og Orange 3 
Uge 6: Sølv og Rubin 1 
Uge 7: Brun 
Uge 8: Bronze og Rubin 2



serveres praktisk viden om tanker, 
følelser og hjernen, som blandt andet 
kan bruges til at forebygge konflikter og 
stress i en turbulent hverdag - også for 
voksne, i en tid med store udfordringer. 
Det er viden, som har stor betydning 
for, hvordan vores børn og unge lærer. 
Samtidig vil foredraget belyse hvordan 
måden vi er sammen på, påvirker 
udviklingen af robusthed, og hvordan 
vi kan opbygge robuste fællesskaber. 
Oplægsholderen er Charlotte Frese, 
specialkonsulent i Komiteen for 
Sundhedsoplysning. 
Foredraget er for alle forældre og 
ansatte på Norddjurs Friskole, og det 
afholdes i salen. 
Der vil være 15 min pause midt i 
foredraget og Dialogudvalget sørger for 
kaffe og frugt til jer alle. 
I må meget gerne tilmelde jer på Viggo, 
så vi ved hvor mange stole, der skal sættes op, og så vi er sikre på, at der er lavet kaffe nok. 

Det årlige Dialogmøde afholdes d. 6. februar kl. 19.00 - 21.00 
Dialogmødet skulle have været afholdt d. 16. januar, men da vi fik mulighed for at afholde foredraget 
om robusthed på netop denne dato - så har vi flyttet Dialogmødet til d. 6. februar. Dialogmødet har 
to emner på dagsordenen; skolens interne regler og mobbepolitik. 
Oprindeligt var der sat to rengøringshold på til afvikling af Dialogmødet, men pga. flytningen, så er 
det Grå rengøringshold, der har tjansen med opstilling, kaffebrygning og servering af frugt og kage. 
Lime rengøringshold flyttes til en tjans under sommerfesten lørdag d. 23. juni. De 
rengøringsansvarlige får yderligere information fra Carina omkring dette. 
Vi håber I også vil dukke talstærkt op til Dialogmødet d. 6. februar. Tilmelding vil snarligt være 
muligt på Viggo. 
De bedste hilsener 
Dorte 
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En travl og livlig Fritter forude 
Velkommen tilbage fra juleferie. 
Vi lægger hårdt ud her i januar og start februar med 
sfo-cup, Diskofest, børnemøde og vinterferietilmelding. 
  
Vigtig sfo-cup-info for Lime og Grå gruppe. 
Fredag d. 19/1 skal Lime og Grå spille sfo-cup-fodbold 
i Østrehallen ved Kattegatskolen. Alle fra Lime og Grå 
gruppe går derfor med derned, også de, som ikke skal spille. Det vil sige, at Lime og Grå holder 
Fritter i Østrehallen ved Kattegatskolen og skal hentes der, når turneringen er færdig ca. Kl. 15.45. 

Arrangementer   
Uge 2: Rubin har terminsprøveuge. Tirsdag er der 
møde i dialogudvalget.  
Uge 3: Tirsdag er der foredragsaften om robusthed 
for hele skolen.  
Uge 4: Forældremøder i OB.  
Uge 5: bestyrelsesmøde om torsdagen.  
Uge 6: Rubin er i praktik. Tirsdag er der dialogmøde 
for hele skolen i salen med en spændende emne, der 
vedrører os alle. Onsdag er der forældremøde i Lime 
Uge 7: fritteren er åben for tilmeldte børn mandag til 
onsdag i tidsrummet 6,45-17. Tilmelding sker på 
Viggo.  
Uge 8: Onsdag er der personale/bestyrelsesaften. 
Torsdag er der pølsemøde for den nye 
børnehaveklasse. Fredag er der fastelavnsfest for 

hele skolen. 



De, som ikke skal 
spille, har en meget 
vigtig funktion som 
supportere og 
heppekor for vores 
tilmeldte hold. 
Husk at sige farvel og 
strege jer ud, når I 
tager hjem. Hvis man 
af en eller anden 
grund ikke kan tage 
med, skal man hentes 
i fritteren senest kl. 
12.30. Hold og 
spilleplan kommer til 
at hænge på tavlen i 
fritteren. 

Vigtig sfo-cup info for Bronze og Brun gruppe. 
Fredag d. 26/1 skal Bronze og Brun spille sfo-cup-fodbold i Østrehallen ved Kattegatskolen. Alle fra 
Bronze og Brun gruppe går derfor med derned, også de, som ikke skal spille. Det vil sige, at Bronze 
og Brun holder Fritter i Østrehallen ved Kattegatskolen og skal hentes der, når turneringen er færdig 
ca. Kl. 15.45. De, som ikke skal spille, har en meget vigtig funktion som supportere og heppekor for 
vores tilmeldte hold. 
Husk at sige farvel og strege jer ud, 
når I tager hjem. Hvis man af en 
eller anden grund ikke kan tage med, 
skal man hentes i fritteren senest kl. 
12.30. Hold og spilleplan kommer til 
at hænge på tavlen i fritteren. 
  
Diskofesten 2018 
Diskofesten er i år fredag d. 2 
februar. Festen starter kl. 17.00 og 
slutter kl. 19.30. Det koster 30 kr at 
deltage, og beløbet betales i 
indgangen. De 30 kr går til drinks, 
franske hotdogs, chips, is, snolder 
mm. Alle børn får et klippekort med 
deres eget navn på. Så er de fri for at 
skulle gå rundt og passe på mønter. 
Limes forældre og børnene fra Gul 
gruppe hjælper med boderne og 
oprydningen bagefter. 
  



Vinterferie. 
Selvom der er lidt tid til vinterferien, er det alligevel nu, I skal tilmelde jeres børn, hvis de har brug 
for pasning i uge 7. Der er sendt en formular ud på Viggo til formålet. 
  
Husk  
Der er Gamerdag den 12/1. 
Der er Børnemødet torsdag d. 8 februar. 
Husk også ekstra tøj i garderoben til de kolde våde dage, som årstiden byder os. 
  
Hilsen Christina, Rikke, Simone og Palle. 
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Lime 
Tak for endnu en fantastisk måned, hvor Julen har været et 
gennemløbende tema. Vi har under flere lejligheder haft 
nissehuer på. De er doneret af Anton, som vi alle savner meget. 
Vores savn gælder også for Arvid. Arvid er flyttet på Mølleskolen, 
hvor Eskild fortæller, at han trives godt og "arbejder" sammen 
med far. 
Lime har først på måneden haft besøg af deres storevenner, som 
har været savnet. De bød op til dans i salen, hvor de lærte en 
fælles dans med fagter. "Hej med dig, vil du danse med mig, det 
er bare en leg." Det vil vi, inden vinterferien, gøre igen, så vi ikke 
 glemmer trinene. 

Forrygende Letex 
LETEX har været det helt store i december måned. De forskellige 
værksteder har, i løbet af de 2 uger, fået besøg af LIME børn, og 
de fået meget ros for at have det gode humør med. De har 
knoklet hårdt, leget på tværs af årgangene og har været gode til at 
samarbejde med de andre børn og spørge om hjælp, hvis det har 
været nødvendig. 
Flere skiftede job undervejs og klarede også opgaven flot, da de 
skulle snakke med direktøren for det hele. Agnes havde endda 
øvet sig på sin jobsamtale og kom til Stefan: "Jeg vil gerne skifte 
job, over på kageriet og jeg er autodidakt hjemmefra" og så var 
alle solgt - især Stefan. 
I køkkenet var der også rigtig god stemning, både når der skulle 
produceres pizzasnegle, og når kageriet ventede på deres muffins 
i ovnene. Her blev der ved flere lejligheder danset Just Dance. 
De børn, som har været fast på deres værksted, har fået 
produceret mange flotte sæber, læbepomade, lys, tasker, 
penalhuse, julekort og pynt, kortfilm, julesange og mange andre 
flotte kreationer med akvarelmaling. Det har været en stor 
fornøjelse at komme forbi og se, hvor koncentreret og fordybet, 

Madværkstedet 
Det var Maja, Amalie og 
Rose, der var min bosser. 
Første dag var der meget og 
lave, men jeg overlevede, for 
jeg havde Marcus og 
Johannes fra gul med mig. 
Dem hyggede jeg med og 
snakkede med. Det var 
meget sjovt. Mig og Marcus 
stod for popcorn, og vi fik 
lavet mange, men vi spiste 
også mange popcorn. Jeg fik 
karantæne, fordi jeg spiste 
for mange popcorn. Jeg 
skulle også sørge for at 
pakke mad/løn. Det var 
meget stressende. Jeg 
arbejdede også på 
juleværkstedet. Der lavede vi 
fugle og juletræer ud af 
ståltråd og træ. Jeg 
arbejdede også på 
Fiksfakseriet. Der vaskede vi 
cykler, biler, og nogle gange 
sprøjtede vi vand på 
hinanden. Det var også 
rigtigt sjovt, men selvom 
Letex var anderledes, var det 
stadigt sjovt. 

Skrevet af Sofus fra Blå



de forskellige har været i deres projekter, også i bilvasken 
eller når der skulle tages video'er/billeder af værkstederne. 
Det kræver mod at få andre, endda store børn, til at stille 
sig op til et billede eller interview. 
Alle de flotte kreationer blev solgt på vores Letex-marked, 
hvor alle I skønne forældre og bedsteforældre kom forbi og 
blev de heldige ejere. Tak for god opbakning til jer alle. 
Vores oplevelse er, at alle indskolingsbørn, især Lime som 
helt nye, har hygget sig og fået noget godt ud af Letex. 
Flere fik nye venner, tættere relation til flere voksne, nye 
ideer til leg og andre udviklede mere selvtillid og mod til at 
klare tingene selv. Virkelig flot indsats. Det har været hårdt 
for børnene at indgå i så mange forskellig kontekster i løbet 
af 2 uger, men de har klaret det supergodt og vokset med 
opgaven med "at forstå og indgå i et minisamfund". Bestemt 
en oplevelse, vi alle vil huske i lang tid. 

Hyggetid 
De sidste dage inden ferien hyggede vi med juleguf, film og 
slappede af, hvilket var tiltrængt for alle. Tirsdag spiste vi 
risengrød og spillede julespil om mandelgaven. Alle spillede 
om at vinde præmien til hele deres holdet. 1 hold vandt 
den store chokolademand, mens de 2 andre hold fik 
trøstepræmie; 2 små chokolademænd. 
Så alle var glade og følte, de havde fået en del af 
mandelgaverne. 
Efter pausen sluttede vi af med julebal i salen og historien 
om Hans Peters Jul. En julehistorie spillet af alle ansatte. 
Om det var godt eller ej må I hører jeres børn om. 
Vi sluttede af med julesange, dans om juletræ og rundt på 
hele skolen, mens der blev skrålet: "Nu det jul igen og nu 
det jul igen...." og til sidst slikposer. En stor oplevelse, når 
det var første gang. Herefter gik vi i klassen, spiste 
madpakker og læste HC Andersens historie om "Det lille 
grantræ". Flere syntes det var noget trist og meget synd for 
grantræet. 

Status 
Klassen er i 2017 kommet tættere på hinanden, de har fået 
mere selvtillid og har lært hinanden meget bedre at kende. 
De har lært, hvad det vil sige at gå i skole. Det har skabt et 
tættere bånd mellem alle og en fællesfølelse, som gør, at 
der er kommet mere ro over klassen. Jeg oplever nu en 
klasse, hvor alle trives, har venner og hvor det er ok, at 
være den man er. En accept af, at vi lærer forskelligt og er 
forskellige. 
Tak for 2017, jeres skønne børn og en stor tak til Simone, 
som nu skal videre og forberede, at de nye børn rykker ind 

De Glade Bolscher 
Det var lidt kedeligt i længden, 
fordi at vi skulle lave det samme i 
2 uger. At have sit eget værksted 
var fuldstændig det samme, som at 
være arbejder, vi skulle bare koge 
sukkeret. Arbejdsmiljøet var 
dårligt, fordi vi fik ikke nok løn. 
Det var standard arbejde at lave 
bolsjer. Letex er rent børne 
arbejde, fordi at man ikke fik 
ordentlig løn. Selvom man var 
direktør, fik man næsten det 
samme som arbejderne. 
Victor, Blå. 
Det var ret sjovt at lave bolsjer. Det 
var ren hygge. Det var mega sjovt 
at have sit eget værksted og 
spændende, fordi at det var, som 
om jeg var med i et stort miljø, som 
var mega fedt. Det var mega sjovt 
og hyggeligt at lave bolsjer, fordi 
det var fedt at stå og vente og ælte 
sukkeret. Det var fantastisk. Letex 
er en fed oplevelse, og det var 
mega hyggeligt. Men lønnen kunne 
godt lige være fordelt anderledes. 
Det var som om at alle var 
arbejdere. 
Andrea, blå. 
Jeg synes ikke, at det var Letex. 
Man kunne ligeså godt bare kalde 
det juleværksteder. Letex i år var 
slet ikke som sidste gang: i år fik 
man ikke penge, så man selv kunne 
vælge, hvad man ville købe og 
spise, men i år fik vi bare små 
snacks som saftevand, der smagte 
af vand. Letex var slet ikke som jeg 
huskede det, men sjovt nok 
alligevel. Bolcheriet var nok det 
sjoveste og bedste jeg var på, og vi 
endte også med at få udsolgt efter 
halvanden time. 
Lucas fra Blå 



til april. Hun har været vores klippe i 
klassen og tæt voksen for alle. Du vil være 
savnet. Heldigvis ser vi stadig Simone i 
Fritter. 

Godt nyt 
Jeg vil slutte af med en god nyhed. Emil 
kommer til at være hos 3 gange om ugen. 
Det glæder os meget at få ham tilbage, 
savnet har han været af alle. 
Vi ser alle frem til et nyt og spændende 
2018, hvor ny viden, leg og flere gode 
stunder står for døren. 
De bedste nytårshilsener  
Team Lime 
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Det dynamiske, lærerige, fællesskabende og udviklende 
liv i Sølv fortsætter. Vi har haft et 2017, hvor vi kom 
tættere på hinanden og mærkede hinanden stærkt og 
ægte på Hærvejen, hvor nye venskaber blomstrede og 
gamle blev videreudviklet. Vi har endda budt 
velkommen til en ny klassekammerat. 
Når vi nu er gået ind i 2018, skal vi huske alt det 
sociale og relationelle arbejde, der virkelig lykkedes, 
samtidig med, at vi skal se fremad mod nye opgaver og 
nye oplevelser.  
I første omgang ser vi frem mod, at vi skal skrive stil. 
Vi satte i gang i denne uge, og der skal arbejdes både 

hjemme og i skolen. Vi ser også frem mod 
grammatikken, som vi skal have bedre og bedre 
styr på, nye portaler og websider, samt styrkelse 
af det håndskrevne arbejde. Også alle disse ting 
er Sølv præsenteret for i denne uge, og der 
kommer nyt i løbet af måneden. 
Jeg vil gerne minde jer om, at det fremover er 
endnu vigtigere, at de altid har iPad/tablet/
bærbar og hørebøffer med. Man er frygtelig 
opgavehandicappet ift omtrent halvdelen af 
ugeskemaet, hvis man lader elektronikken blive 
hjemme. 
I engelsk vil vi frem til vinterferien arbejde med 
“At the restaurant”, hvor eleverne i par skal 
designe en restaurant, finde på mad, lave 

Karamelfabrikken 

Vi troede i starten, at vi ville gå konkurs, men det 
kunne vi godt tage i os igen! Det kunne jo ske, at 
alle sagde op eller vi ikke havde nok at lave. 
Første dag panikkede vi, fordi der ikke var noget at 
lave. Men anden dag var en helt anden snak. Vi 
begyndte med at lave karameller, og det gik 
overraskende godt. Selvfølgelig gik to eller tre 
portioner i udu, men alt i alt var det en god 
oplevelse, og vi fik udsolgt på under en time. Så 
karameller er et hit på Norddjurs friskole. 
Clara og Julia fra Blå

Lovely Pops 
På lovely-pops havde vi et rigtig godt 
sammenhold. Vi lavede muleposer med 
glimmerark og nøgleringe og armbånd. Det 
var sjovt at være direktør, fordi man skulle 
holde styr på ting. Men det var træls at 
lønnen næsten var det samme som 
arbejdernes og værkførernes. 
På markedsdagen fik vi hurtig udsolgt af vores 
muleposer. Vi sad også og lavede nøgleringe 
på dagen. Det har været to mega fede uger. 
Skrevet af Mathilde fra Blå



menukort og præsentere det hele. På 
engelsk, naturligvis. De er godt igang 
med en masse skønne og skøre ideer. 
Historie gav vi et skud i november, og 
nu fortsætter vi. Eleverne inddeles i 
grupper, der skal lave præsentationer 
af et særligt tema og dets udvikling 
gennem fire tidsperioder. Det kan f.eks. 
være mad eller boligforhold. I den 
kommende måned arbejder vi mest 
med, hvordan man tilrettelægger sådan 
et arbejde, hvordan man undersøger 
og løse opgaver, finder fakta og 
vurderer dem. Senere skal vi lave 
præsentationerne som fysiske udtryk. 
Fra den helt lavpraktiske side skal I 
huske regntøj til jeres børn. Der er 
mange, der ikke har noget med. 
God weekend 
God januar 
Gitte. 

Orange 
Jeg håber, at I alle har haft 
en dejlig juleferie og har 
haft tid til både 
familiehygge, alenetid og 
kammeraterne. Og tak for 
en skønt Letex, hvor vi jo 
har haft rekordmange 
selvstændige firmaer, som 
udelukkende har været 
elevstyret! Flot arbejde. 
Letex har også været lavet 
lidt om ift opbygning og 
afvikling, og det har 
selvfølgelig givet anledning 
til mangen en reflektion og 
dermed evaluering blandt 
både personale og elever. 
Vi er kommet godt ind i det 
nye år med den traditionelle 
Volley-turnering i Åstrup. 
Skønt at være aktive med 
jer, dejligt at se masser af 

Helse og Velvære 
Vi laver lys, og vi laver læbebalsam og sæbe.  
Det er hyggeligt, og vi laver lysestager og skilte. 
Vi smelter sæbe og smelter lys.  
Når man laver lys, så tager man først en pind, og så 
putter man snor på, og så dypper man den ned i varm 
parafin, og så dypper man i koldt vand, og så bliver 
man bare ved. Til sidst har du et lys.  
Når man laver sæbe, så varmer man en sæbemasse, 
og så putter man den ned i forme. Man kan også putte 
nogle tørrede ting ned i. Så skal det tørre i formene.  
Vi tegner også og laver små skilte til lysene og sæben.  
De bliver pakket fint ind.  
Vi synes, vi er seje.  
Det er hyggeligt være i fællesskab.  
Det er sjovt at have Letex.  
Cecilie - Lou - Sofia - Frida - Alma - Olivia - Sigrid

Aquariet 
I den første uge af Letex var der meget travlt på 
akvarelværkstedet. Vi har malet manila-kort, stjerneranker og kort 
i stribevis. På vores værksted var der altid højt humør, og vi 
hyggede os rigtig meget med høj julemusik, men samtidig fik vi 
lavet en hel masse ting. 
Vi spurgte nogle på værkstedet om, hvordan det var at arbejde 
der: 
“Jeg syntes, det er hyggeligt og sjovt, fordi jeg får lov til at 
udtrykke min kreative side” sagde Marie fra rød. 
“Det er meget hyggeligt, fordi at man kan være kreativ og snakke 
sammen med de andre på værkstedet “, sagde Henriette fra rød. 
Vi spurgte også, hvorfor de havde valgt det her værksted? 
“Fordi, at jeg syntes, det er sjovt at male med akvarel”, sagde Julie 
fra hvid. 
“Fordi, at det er sjovt, og man kan male og tegne “, sagde Anna 
fra bronze. 
Hvad sker der, hvis man maler uden for stregerne? “Man får 
skældud, og så bliver man fyret”, sagde Emma og Julie fra hvid 
"Er du bange for, at vi ikke får solgt noget", spurgte vi direktøren. 
“Nej, fordi jeg ved, at jeg kun har arbejdere, der laver vores 
produkter med en høj kvalitet”, sagde Josefine, lærer på Norddjurs 
friskole. 
Eline og Signe fra rød.



fairplay og højt humør. Jeg selv er kun ene lille smule 
skuffet over det meget lille og nærmest ubetydelige 
nederlag til drengemixholdet Rød/Orange/Rubin. 
Vi skal starte året op med et forløb om kvinderoller. 
Bl.a. skal vi læse tekster af Vita Andersen og Helle 
Helle, nogle af vores største kvindelige forfattere. Vi 
vil gerne afrunde forløbet med en tur til 
Kvindemuseet i Århus onsdag den 24. januar! 
Derforuden vil vi i løbet af den kommende periode 
afholde nogle møder med drengene i både Rød og 
Orange. Dorte, Sasja og jeg har lagt skriv herom ud 
på Viggo, som jeg håber, at I alle har set. Det er 
vigtigt, at alle har det godt i skoletiden - trivsel før 
læring! 
I denne forbindelse vil vi også invitere 
drengeforældrene til et fyraftensmøde mandag den 5. 
februar 17.00 - 18.30. 
Sidst, men ikke mindst: Alle har fået en seddel med 
hjem fra sundhedsplejersken. Det er nemlig tid til det 
obligatoriske "tjek" i OB. På sedlen skal I lige sætte en 
underskrift, som skal medbringes senest den 9. 
januar. 
God weekend. 
Kærlig hilsen Jose. 

 
Indigo 
Så blev det uge 49, og LETEX 
blev skudt i gang. LETEX fandt 
sted i perioden fra uge 49 til og 
med uge 50. Under LETEX skrev 
børnene ansøgninger og kunne 
blive ansat som henholdsvis 
arbejdere og værkførere på 
forskellige arbejdspladser. Under 
LETEX  lærte børnene lidt om 
arbejdsmiljøet. Man kunne både 
blive fyret, degraderet og 
forfremmet. Børnene arbejdede 
mellem 3 og 4 timer dagligt for 
at optjene lækre snacks og 
belønninger. Hvis ens 
arbejdsplads ikke faldt i ens 
smag, kunne man sige op, og 
igennem Direktør Stefan Busse 
finde et nyt arbejde.  
Vi arbejdede som godtlønnede 

Hår-accessories 
Vi var direktører på håraccessories. 
Det har været to superhyggelige uger. 
Det har været fedt at arbejde med andre, 
som ikke er fra ens klasse, selvom vi 
godt kunne savne dem nogle gange. Det 
har været fedt for alle at prøve det med 
at kunne arbejde og være lige så høje 
som de voksne, og at man skulle arbejde 
for at få løn. I år har der været dankort 
og snacks som løn. Det har der været 
meget kritik om, hvor det faktisk endte 
med, at der blev oprettet en 
Facebookside (letex-manden), som 
lavede penge og puttede dem i omløb 
igen. Pengene kunne bruges på at 
komme ind i freetown, som blev oprettet 
i yogarummet. Der blev hængt ud og 
spillet. Nu håber alle, at det næste Letex 
bliver med penge. 

Skrevet af Esther og Nanna fra Blå



værkførere, hos Virksomheden 
Indigo. Hos Indigo farvede vi alt 
fra T-shirts og duge til tasker i 
flotte mønstre. For at fremkalde 
disse mønstre brugte vi en speciel 
metode kaldet SHIBORI (en 
japansk batikteknik). Værkstedet 
hed Indigo, fordi vi brugte 
plantefarven Indigo, der bliver blå 
efter en lang proces. 
I løbet af ugen var spændingen 
steget og steget, en mystisk person 
kaldet “Letexmanden” havde 
rundt på skolen hængt klagesedler 
op. På klagesedlerne stod der 
budskaber som: “Fri leg Fri 
LETEX”, “Giv os LETEX tilbage”.  
Letexmanden havde derudover 
fundet alle de voksnes 
facebookprofiler og sendt truende 
videoer og talt om at sætte de 
gamle Letex-dukater i omløb igen! 

Man havde mistanke om, at denne mystiske Letexmand og hans tilhængere opbyggede et hemmeligt 
blackmarked kaldet: “FreeTown”. Der gik rygter om, at man i det såkaldte FreeTown kunne gamble 
og købe lækre sager for de gamle Letex-dukater. Det tog tid at lokalisere Freetown. 

Men Letexmanden stoppede ikke her. I løbet af ugen blev der begået flere oprørske handlinger.  
Letexmanden formodes at stå bag; tyverier i Kageriet, bortvisningen af Eskild. Det så ud til, at 
Letexmanden ville vinde Letex tilbage med magt, og det så ikke ud til, at han ville hæmme førend 
lærerne gav sig. Hele skolen rystede i bukserne. 
Nis og Oscar P (rød)

Musikmekka 
Vi havde lavet vores egen musik og hed 
Nissegang Big Band. Vi har arbejdet godt 
sammen både store og små. Det har været 
sjovt at lave musikken, og det har også været 
sjovt at lave tekster. Teksterne er lavet ved, 
at vi har fundet nogle ord og så fundet rim. 
Det er nogle sjove tekster, vi har lavet, fordi 
vi synger om, at vi er pebernødder, og der er 
en nisse, der pisser. Det er også sjovt, at vi 
synger, at de voksne bare snakker, nær vi vil 
have pakker. De store elever på vores 
værksted har været søde og sjove. Vi har 
hygget os. 
Carma og Alva 

Letex har været noget af det bedste, jeg har 
oplevet indtil nu på Norddjurs Friskole. Jeg 
syntes at det er dejligt med en afveksling lige 
inden jul. 
På MusikMekka har der været dejlig og hyggeligt 
at være begge uger; jeg tror især, at det har været 
perfekt værksted for de helt små med både musik 
og klippe-klistre. 
For mig har Letex også været en fryd, også fordi 
jeg er blevet en af de store og har mere ansvar. 
Jeg blev dog lidt skuffet, da der ikke var kantine 
eller de dankort, vi blev lovet. Men alt i alt har 
det været et forrygende Letex med sjov og ballade 
og koncentreret arbejde. 
Valter fra Blå



Jeg har haft det fantastisk på mit værksted, fordi der har været 
sådan et godt miljø, og jeg var sammen med nogle gode venner. Så 
vi snakkede og snakkede sammen hele tiden. I frikvartererne 
spillede vi bordtennis sammen. Det var hyggeligt. Vores løn var 
kager og saftevand. I timen lavede vi musik sammen, musikken 
hed ”Er det mon fordi det er jul” og ”Red hot peppernuts”. Det var 
super sjovt. Vi skulle sælge vores musik på en torsdag. Vores 
musikhold hed "Nissegang big band". Jeg syntes selv, det var et 
godt navn til vores musik, fordi det alt sammen handlede om jul. 
Jeg tror, at vi fik solgt alt vores musik, fordi folk kunne godt lide 
musikken. 
Noget godt om den nye måde at holde letex på er, at jeg synes, det 
var meget mærkeligt at holde Letex på den måde, men det var 
stadig hyggeligt, men jeg syntes godt at pengesystemet kan komme 
tilbage til Letex, fordi det er sådan noget, vi alle elskede. 
Så der var mange, der blev sure, og så var der en, der hedder 
Letex-manden, der havde en facebookprofil og en klub. Man skulle 
følge ham på facebook for at få det gamle letex tilbage, og så 
startede han også et # der hed #Givosletextilbage. 
Tor fra Blå 
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NDF-film 
Vi har brugt to uger på at lave korte og lidt længere 
film. I løbet af ugerne stod det klart, at det ikke var nok 
med en direktør, så vi måtte dele vores virksomhed i tre 
afdelinger: Nyheder, film og reklamer. Derved kunne 2 
værkførere stige i graderne og blive underdirektører. 
Mange af vores produktioner er udgivet på Norddjurs 
Friskoles facebookside, men skulle I ønske at se dem 
alle samlet - og her er også en lidt længere film fra og 
om Letex - så følg dette link: 
https://www.skoletube.dk/group... 
og brug koden: ndfilm 
Her kommer lidt fra virksomhedens ansatte: 

Det var ikke det sjoveste den første dag. Men de andre 
dage var virkelige sjove. Markedsdagen var en kæmpe 
succes. Vi har været lidt uheldige, for der var hærværk 
på vores cykelskur i Letexugerne, men det var stadig et 
godt Letex. 
Vi synes det var sjovere sidste gang, men i år var jo kun 
for at tjene penge, og hvis jeg skulle sige, hvad jeg vil bruge 
pengene til, skulle det være på næste Letex. Vi håber, det stopper, det der hærværk, og vi håber, det 

bliver måske lidt ligesom det gamle Letex, men vi ses til det næste Letex.
Jon (sølv)

Vi var på 
musikmekka. Det var 
virkelig godt. Vi havde et 
vildt godt fællesskab på 
vores hold. Det fedeste var 
nok, da vi indspillede vores 
julesang: “ Er det mon fordi 
det er jul “ og “Red hot 
peppernuts”. Det var også 
virkelig fedt at spille 
koncert til Letex-marked. Vi 
savner alle sammen det 
gamle Letex, men det her 
var okay, vi fik nemlig en 
ret plat løn. Men vi havde 
helt klart det bedste 
sammenhold på musik 
mekka. 
Kathinka fra Blå 

Vi har som sagt haft LETEX de sidste 
par uger. Det har vært sjovt og 
hyggeligt. Vi har lært en masse om, 
hvad arbejdesmarkedet handler om. 
Der har været mange, der har skiftet 
job i løbet af ugerne 
Men jeg personligt, Sylvester, har 
holdt mig til NDF-film alle dagene, og 
jeg har været rigtig glad for min 
stilling som værkfører. Jeg har glædet 
mig rigtig meget til markedsdagen, 
torsdag den 14 december, hvor der 
blev mulighed for at se de ting, vi har 
lavet i løbet af LETEX ugerne.  
Husk at følge Norddjurs friskole på 
facebook 
Sylvester (gul).

https://www.skoletube.dk/group/Letexfrdigefilm


Fiksfakseriet 
Vi fik vasket mange biler og tjent 
mange penge. Mig og nogle andre 
savede brænde til skolen og borede 
nogle huller i mange små brædder, 
som de små kan bruge til at bygge 
huler. Vi fik sorte snacks en dag. Der 
var chips og sodavand, men senere 
på dagen blev Eskild fyret og bortvist 
fra Letex. Vi vaskede, støvsugede, 
voksede biler ogvaskede cykler. De 
store lavede sæbekassebiler, og de 
små lavede huler. 
Daniel fra Blå


