
Tusind tak til alle 
Hvorfor er det, vi sveder, knokler, leger, synger, 
bygger, pjatter, fniser, fiser og spiser os gennem en 
lejruge, hvor alle ender udmattede med sure tæer 
og beskidte hænder og tænder? 
Hvorfor er det, vi år efter år bruger enorme 
energiressourcer på at afvikle et ryste-sammen-
projekt, der giver rus-turene på 
ungdomsuddannelserne baghjul? 
Hvorfor er det, forældre, elever og ansatte hvert 
eneste år i august stiller op til et arrangement, der 
slet ikke ligner det, man ellers forbinder med 
skole? 
Fordi vi kan, fordi vi vil, fordi vi tror på 
fællesskabet, og fordi vi er vanvittig gode til det. 
Tak til alle vores seje elever, der dag efter dag 
skaber dybe relationer, mens de lærer.  
Tak til alle de uundværlige forældre, der bakker op der, 
hvor vi virkelig har brug for det. Uden jer ville der ganske 
enkelt ikke være en så gennemført skøn lejr. Tak for jeres 
smil og overbærenhed med kaos. 
Personalet gik på weekend sidste fredag efter endnu en 
fælleslejr, der som de tidligere bekræfter, at vi har værdier 
på vores skole, der der værd at kæmpe for.  
Tusind tak. 

September 2018

Alarmen 
Skulle I være så uheldige at gå i alarmen, så er det 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.

Rengøring 
Uge 35: Brun og Orange 2. 
Udendørsdag lørdag 9-13. 
Uge 36: Bronze og Blå 1 

Uge 37: Lime og Blå 2. Lørdag 
er skolen udlånt til Brune 

forældre fra 13-16. 
Uge 38: Blå 3 og Grå 

Uge 39: Blå 4 og Guld. Lørdag 
benytter bestyrelsen 

overbygningen fra 9-18. 
Uge 40: Rød 1 og Hvid. 

Udendørsarbejdsdag lørdag 
9-13. 

Uge 41: Rød 2 og Gul



Bestyrelsen  
Kære alle forældre, elever og ansatte. 
Skoleåret 2018/2019 er i fuld gang, og alle 
børn og voksne har bidraget til en fantastisk 

start i fællesskabets tegn på årets fælleslejr😊  
Stor ros til vores dygtige lærere, som går all 
in og giver børnene en fantastisk oplevelse.  
Bestyrelsen har også haft sit første 
opstartsmøde for skoleåret. Vi glæder os 
meget til at tage hul på et spændende år, hvor 
vi sammen fortsat skal skabe og udvikle den 
bedste skole for vores børn. Vi vil minde jer 
om at få tilmeldt jer årets udendørsdage, 
imens der stadig er huller på det hold, man 
ønsker. Husk også at tage godt imod vores 
nye forældre.  
Vi mangler drenge i Guld (0. klasse), så 
kender du en lille fyr eller to, hvor forældrene 
ikke tror, de kan få plads, er det bare med at 
prikke til dem, det er lige nu, muligheden er. 
Derudover er der også plads i 9 klasse.  
De bedste ønsker om et fantastisk skoleår. 
Bestyrelsen 

🎒 🎒 🎒 🎒 🎒 🎒 🎒 🎒 🎒 🎒 🎒 🎒 🎒 🎒 🎒 🎒  

Fritter 
Kære alle børn, forældre, reserveforældre, 
bedsteforældre mm.  
Velkommen tilbage fra sommerferie og fælleslejr. Der har været gang i sommerferiefritteren 
i år, med masser af børn og meget varmt vejr. Heldigvis har vi kunnet køle os ned med 
vandlege, skygge og masser af is på vores mange gåture i lokalområdet. 
Inden vi rigtig er kommet igang med den “normale” Fritter, har vi så også lige haft en 
fælleslejr, så det har været en hektisk start på dette års Fritter. Det ser dog ud som om, at 
børnene har navigeret fint i de lidt uvante rammer, der opstår i de perioder.  
Tirsdag d. 4 september er der børnemøde. Det er der, børnene kan komme med ønsker og 
ideer til, hvad vi skal lave i fritteren det næste stykke tid. Så vi håber at rigtig mange børn 
vil deltage den dag. Ud fra ønskerne vil vi forsøge at lave en aktivitetsplan, så man har 
noget at glæde sig til. 
Det var alt for denne gang. 

Hilsen The Fritter, Camilla, Rikke, Simone, Holger og Palle ❤  

Arrangementer 
Uge 35: Lørdag den 1. september er der 

udendørsarbejdsdag 9-12.30  
Uge 36: Mandag den 3. september er Blå til 

forebyggelsesdag med UngNorddjurs 
Torsdag den 6. september er Rød/Orange til 

forebyggelsesdag med UngNorddjurs. 
Uge 37: Mandag, den 10. september er der 

årsplanfremlæggelse for Overbygningens klasser.  
Uge 38: Mandag den 17. september er der 

udendørsudvalgsmøde 19-20.30. Tirsdag den 18. 
september er der årsplanfremlæggelse for 
Indskolingens klasser. Onsdag den 19. 

september tager Blå til Berlin på grupperejse. 
Torsdag den 20. september er der 

årsplanfremlæggelse for Mellemtrinnets klasser.  
Uge 39: Søndag den 23. september tager Hvid til 

Norge på grupperejse. 
Torsdag den 27. september tager Orange til 
Tyrkiet på grupperejse. Lørdag den 29. 

september har Bestyrelsen arbejdsdag på skolen. 
Søndag den 30. september tager Rød til Island 

på grupperejse. 
Uge 40: Mandag den 1. oktober har Lime skole/
hjem-samtaler. Lørdag den 6. oktober er der 

udendørsarbejdsdag på skolen 9-13. 
Uge 41: Mandag den 8. oktober har Lime skole/
hjem-samtaler. Onsdag den 10. oktober har Gul 

og Sølv skole/hjem- samtaler. Torsdag den 
11.oktober har Gul, Guld og Sølv skole/hjem-

samtaler. Fredag den 12. oktober er der 
skolernes motionsdag for hele skolen.





 

Lime 
Her kommer 1. månedsbrev fra Limes nye 
gruppelærer. 
Først vil jeg gerne rose klassen for deres 
måde at deltage i skolens fælleslejr på. Det 
kan være ret kaotisk og virke lidt 
ustruktureret for børn i 1. klasse at være på 
fælleslejr på Norddjurs Friskole. Som noget 
nyt i år havde vi mulighed for selv at tage 
os af sovesituationen. Det skyldes, at vi var 
voksne nok, og det gik simpelthen over alle 
forventninger. Jeg mindes ikke, at jeg før 
har haft en klasse, hvor alle, der havde 
valgt at overnatte, også gennemførte det. 
Det tog selvfølgelig lidt tid for nogle at 
falde til ro, men det er der jo ikke noget 
forkert i. Vi gør ikke et stort nummer ud af, 
at de SKAL sove, men fortæller dem 
derimod beroligende, at det er helt okay 
bare at slappe af og ligge stille og roligt. 
Der var nogle få, der skulle trøstes lidt om 
natten, men de faldt hurtigt til ro igen, når 
bare jeg sad ved dem. Stor ros til dem! 
Nu er vi i gang med almindelige uger og 
skemaer, og det skal alle lige vænne sig til. 
Lime skal også vænne sig til den store 
udskiftning af voksne, de har oplevet, nu 
hvor de er kommet i 1. klasse. Vi begynder 
stille og roligt at finde hinanden, og 
eleverne begynder også stille og roligt at 
kende de nye voksne. Vi har snart 
årsplanfremlæggelse, og der vil I kunne 
læse og høre meget mere detaljeret om 
vores mål og handleplan for Lime i 1. 
klasse. Men der er ét kodeord, som vi 
vægter højere end noget andet her i starten 
og det er TRYGHED. Alle skal føle sig 
trygge og have det godt i klassen. Have det 
godt med hinanden og med de nye voksne. 
Føle sig trygge ved den måde, de nye 
voksne gør tingene på, og det tager tid og 

kræver en stor indsats fra alle. Det kræver 
selvfølgelig en stor indsats fra de voksne 
omkring Lime, men det kræver også en 
indsats fra jeres børn. Det kræver også et 
godt og tillidsvækkende samarbejde mellem 
jer forældre og skolen. Det samarbejde 
fornemmer jeg bestemt, er der allerede. De 
mål og handlinger teamet omkring Lime 
fastsætter og arbejder ud fra, kræver også 
en tillid til os fra jer, da det vigtigste for at 
få skabt tryghed er, at vi er fælles om det. 
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag har 
Lime gruppetime sammen med mig, og vi 
er i gang med at øve rutiner. Hver 
gruppetime starter med, at vi siger 
godmorgen til hinanden, og derefter er der 
tid frilæsning. Det, vi øver lige nu er, at 
give sig selv lov til at sidde stille og roligt 
og slappe af med en bog. At se på 
billederne og bogstaverne. Nogle læser 
også enkelte ord. Det, der er i fokus, er, at 
der er ro og tid til fordybelse. Vi øver også 
hvordan man bladrer i en bog. At man ikke 
skal skifte bog efter 30 sekunder. At man 
ikke skal rundt og vise alle i klassen ét eller 
andet, man gerne vil vise de andre fra ens 
bog. At man ikke altid behøver sidde på sin 
plads at læse. Udover det har jeg onsdag 
vist dem Frilaesning.dk på tavlen, og det er 
noget, vi vil komme til at bruge rigtig 
meget. Vi har ikke det største udvalg af 
letlæsningsbøger på skolen, men har et 
stort bibliotek på frilaesning.dk, som 
eleverne har adgang til. Alle skal derfor 
have deres iPad med i tasken hver dag. 
Den skal være ladet op og klar til brug. Jeg 
hjælper dem med at komme på skolens 
netværk og hjælper dem med, hvordan de 
kommer på frilaesning.dk med deres uni-
login. 
God weekend 
Brian 



Grå 
Kære alle. 
I Grå er vi i fuld gang med at efterbearbejde fælleslejren. 
Vi er i gang med at lave en foldebog, hvor alle lige skal reflektere over lejren, som bare gik 
så hurtigt. Pludselig er det hverdag igen, og man har stadig en masse indtryk i kroppen. 
Dem taler vi en masse om og skriver om i vores bog.  
I dette månedsbrev er det børnenes ord, jeg refererer til. Ikke mine ;-) 

Vi har arbejdet med Fælleslejr 2018. 
Om de gode ting ved lejren, 
men også hvad vi kan blive 
bedre til. Det har vi lidt forslag 
til :-) 
Gode ting: 
Vi lærer om et nyt land. 
Vi synger meget. 
Når man hygger sig med nye 
og gamle venner. 
At gå optog. 
Man oplever spænding med 
familiegruppen (Hvem vinder 
mon?). 
Når man hygger med sin 
storeven. 
At se, hvad de andre 
familiegrupper har lavet. 
VM. 
Gode råd: 
Flere lege med storevennerne 
(for de havde lidt travlt). 
Flere fælleslege (ikke kun 
Stjerneløb). 
De store skal tage den lidt med 
ro under VM. 
Mere pynt udenpå bivuakken. 

Til slut vil jeg bare sige, at jeg håber, I har læst mit indlæg på Viggo efter lejren ;-) 
Mange kærlige hilsner  
Louise. 



Bronze 
Tusind tak for en fantastisk lejr med jeres dejlige børn. Det var tydeligt, at børnene i år 
havde ret godt styr på, hvad fælleslejren går ud på. Jeg så Bronze-børn rundt omkring i 
gang med aktiviteter og leg. De arbejdede sammen med større børn og var også gode til at 
hjælpe dem, der var yngre. Det var mig, der skulle opsøge børnene og ikke omvendt, 
hvilket jeg tog som et godt tegn.  Vi hyggede os med at overnatte på skolen. De var gode til 
at finde ro og falde i søvn.  
I dansk er vi nu i gang med at lave en lille bog med forskellige ting fra lejren. Det giver 
anledning til nogle gode snakke og evaluering af lejren. Vi laver det meste på skolen, men 
måske bliver der noget der skal afsluttes derhjemme.   
Jeg glæder mig til at se jer til årsplan fremlæggelsen d. 18/9. 
Venlig hilsen Lise Lotte 

Brun 
Kære alle i og 
omkring Brun 
gruppe. 
Tak for en fed 
fælleslejr. Det var 
skønt at møde og 
være sammen med 
gruppen på lejren, 
selvom børnene er 
med i forskellige 
familiegrupper. Vi havde dog dejligt mellemtrinshygge med leg og lounge begge aftener. De 
har været supergode til at være en del af og tage del i fællesskabet - ikke mindst i 
familiegrupperne.  
Vi har i skrivende stund haft 2 almindelige skoledage, og det har været rigtig rart, synes jeg, 

at møde gruppen i mere almindelige rammer. Vi 
har nået meget allerede: lavet ny tjanseordning, 
fået nye pladser, fået nye hemmelige venner (de 
14, der havde lyst), fået alle på skolens netværk 
og gået igang med årets store danskfaglige bog 
(som ikke er en bog, men en internetportal), 
hvor vi er igang med at arbejde med 
personkarakteristik.  
Vi er startet med et uddrag af Bjarne Reuters 
"En som Hodder", og filmen med samme navn 
skal vi se på mandag. 
Torsdag d. 20. september ses vi til 
årsplanfremlæggelse. Vi starter kl. 17 i salen 
med en fællesfremlæggelse for hele 



mellemtrinnet. Herefter går vi i klassen og snakker lidt om året, der kommer.  
Husk at gå ind under fildeling og Brun gruppe og læs årsplanerne, der alle senest skulle 
være tilgængelige fra d. 12/9. Jeg vil ikke fortælle om alle planerne for året til mødet, men 
slå ned på og gå i dybden med enkelte emner. 

Fjollebilledet er fra første skoledag :) 

De andre billeder er fra 
dagens natur/
teknologitime, hvor 
Jeanette lavede 
scienceshow, hvorefter 
børnene lavede sjove 
eksperimenter, der 
kunne boble og brage og 
slukke lys :) 
God weekend til jer alle 
når I når dertil. 
Jeanette og Jakob 

 
Sølv 
Det overrasker mig på ingen måde, at Sølv under og efter lejren har fået enormt meget ros 
for den måde, de har deltaget i lejren på. De har taget ansvar og været med til at skabe god 
stemning i alle deres familiegrupper, og de har samtidig formået at tage god hånd om de to 
klassekammerater, der ikke tidligere har været med til lejr. 



Vi er igang med almindeligt 
skema og har taget hul på de 
første forløb i denne uge. Hvis 
eleverne går hjemme og pjatter 
med at de er “dyr, der tror, de 
er et andet dyr”, så er det min 
skyld. Det er ganske enkelt 
emnet for den stil, de skal lave. 
Og de har et helt skoleår til det. 
Det handler ikke om, at jeg bare 
giver ekstrem god tid til deres 
lektier, men det handler om, at 
vi i år skal lære at arbejde med 
en tekst på rigtig mange måder. 
Derfor vil deres stil udvikle sig, 
og vi skal slutte med at opdage, 
hvor meget en tekst kan ændre 
sig og på hvor mange måder, man kan justere og forbedre. 
Samtidig er vi begyndt et stort tema om H.C. Andersen. Det kommer til at tage hele året. Vi 
arbejder både med forfatteren, genren og fortællingerne. Det bliver spændende at både 
læse, reflektere, være kreative og tage sidespring til tekstforståelse, fagtermer og andre 
teksttyper. 
Inden jeg ønsker jer god weekend, så vil jeg minde jer om, at der er årsplanmøde for hele 
mellemtrinet den 20/9. Her vil vi dykke ned i årsplanerne for det kommende skoleår. 
Og....så ønsker jeg jer en god weekend. 



Gul 
Så er vi i gang med et nyt skoleår - 6. klasse! Dejligt at hilse på jer alle første skoledag og 
dejligt at se alle de skønne og store gule børn igen og dejligt at være på fælleslejr med dem. 
De er bare nemme og fantastiske at være på lejr med:-) 
Her er en lille beskrivelse fra et par elever om dette års fælleslejr mm. 
Vi startede skoleåret med fælleslejr. Vi var delt ud i forskellige familiegrupper. Her blev der 
bygget bivuakker, malet flag og banner og sunget sange og kampråb. Under lejren var der 
også fodboldkampe og et stjerneløb, som 9. kl stod for. Vi sov i telte, og heldigvis havde vi 
læst Jeanettes råd, så vi frøs ikke. Det var mega godt, og vi fik ros fra en meget tilfreds 
gruppelærer:-)  
Vigtig information: I år skal vi øve læsning rigtigt meget både derhjemme og i skolen. Så 
derfor skal vi huske at have en RIGTIG bog med - ikke en på iPad! Spørg gerne Anette om 
fx sværhedsgrad og foreslag. 
Husk at der er årsplansmøde torsdag den 20. september fra 17-19 
KH Anette og Liva, Amalie, Mads & Johannes 
 

Overbygningen 
Kære OB og forældre. 
Tilbage efter en skøn, varm 
og solrig sommer er alle 
veloplagte, omend noget 
trætte her i begyndelsen af 
skoleåret. Vi har budt Hvid 
gruppe velkommen, og de 
har indtaget OB med smil og 
nærvær. Vi har allerede haft 
årets første husmøde, og det 
næste afholdes 5. 
september. 
Vores husregler, så de 
mange nye OB-forældre 
også kan følge med: 
- Alle tager sko af, når de 
færdes indendøre i OB. 
Lærere kan være 
undtaget, og det er en god 
ide at have et par 
hjemmesko med. 

- Vi støvsuger, når vi har 
tjanser. De fleste vil helst 
slippe med at feje, men 



der skal støvsuges. Er der problemer med en støvsuger, finder man en voksen, der gerne 
hjælper. 

- Vi må gå på Bavnehøj mandag, onsdag og fredag i begge frikvarterer - dog skal vi huske 
at smide affald i skraldespandene, ikke på vejen. 

I jeres Viggo-rum finder I: 
- powerpoint om, hvorfor vi ikke går med sko indendøre 
- oversigt over, hvad der må købes (og dermed IKKE) købes og indtages fra Bavnehøj-
kiosken (filen hedder LækkerLækker) 

- tjanseskema  
Vi minder om, at alle lægger deres tjanser ind i deres personlige Viggo-kalender. Lærerne 
hjælper gerne med at instruere, hvis det volder problemer.  
Forebyggelsesdage ved Ungnorddjurs: 
Alle møder ind i klubben på Åboulevarden. Husk madpakke og drikkedunk. 
3. september kl 8.15-15: Blå gruppe  
6. september kl 8.15-15: Rød & Orange grupper 
Tak for en ellers fed opstart til både børn og forældre. Vi glæder os sindssygt til resten af 
året. 
På OB-teamets vegne,  
Helena Rönneburg (gruppelærer i Rød, engelsk og tysk i OB) 

Anonymt indlæg 
Så var det fælleslejr igen. Torsdag fik vi lige 15 min. til at læse om det land vi havde..... gad 
godt at havde haft bare lidt mere tid. For da de voksne i gruppen spurgte om, hvad vi vidste 
om landet, sad vi bare som et stort spørgsmålstegn. Vi startede forberedelserne til lejren 
fredag, og så havde vi lidt af mandag også. Men ville ønske, at vi havde haft minimum en 
dag mere til at forberede det hele. Det hele kan jo godt blive lidt presset, når man skal både 
skrive sang og kampråb, male baner og flag, finde navn og bygge bivuak. Og så er der jo 
også alle de små, der så gerne vil hjælpe til, men de ender altid med at ødelægge et eller 
andet. En af de andre bosser og jeg skulle male flag og baner, og som en af de voksne 
havde bestemt fik vi to piger fra Bronze med til at ‘’hjælpe’’. Vi ville ikke have, at de skulle 
ødelægge flaget, så vi satte dem til at male nogle små flag, som de kunne lave som de ville. 
Nu går jeg jo i 9. Klasse, og det betyder at man skal være boss. Jeg har altid tænkt, at det, 
at være boss er mega stressende, ansvarsfuldt og indviklet. Men altså, jeg synes ikke, at jeg 
havde særlig meget ansvar; det meste af tiden fik jeg at vide, hvad jeg skulle af de voksne. 
Lidt som om, at jeg var en af de små, og ikke den der faktisk skulle styre det hele. Det 
gjorde mig virkelig irriteret. Men når jeg hører hvor meget ansvar nogle af de andre har 
haft, så er jeg alligevel glad for, at jeg nogle gange har kunne tage en pause fra det hele, 
uden at de voksne blev sure. 
Jeg synes at fælleslejren gik meget godt, selv om mit hold ikke vandt, men altså, det gælder 
jo ikke om at vinde, men om at have det sjovt. Jeg vil nu helst havde vundet, for det er jo 
sjovest. I det hele taget, synes jeg, at det hele gik nogenlunde efter mine forventninger, 
bortset fra det med ansvar. 



Jeg er virkelig stolte af dem fra Blå og Hvid, for at tage så meget ansvar. De lavede både 
dans og hjalp med de små. Og det er imponerende, især fordi de små vi havde på vores 
hold, var noget af en udfordring. 
Det er lidt mærkeligt at det var den sidste fælleslejr nogensinde.....for mig altså. Fordi det er 
nu, at jeg begynder at indse, at jeg snart skal til at videre her fra skolen. Væk fra et sted 
hvor jeg har tilbragt over halvdelen af mit liv. 

 

Løb glad 
i skole 
Endnu engang 
stillede vi 
talstærkt op til 
Grenaa 
Marathon, 
selvom vi dog 
var langt fra 
fordums store 
hold. Vi 
overvejer i 
løbeudvalget, 
hvad det er, der 
gør, at vi ikke 
kan mønstre 75 
deltagere mere.  
Men trods det lidt lavere antal, så havde vi, der var med, en skøn dag. Alle virkede glade, 
fik moret sig, svedt og løbet. De fleste børn løb fra deres forældre, mens forældrene også 
deltog med børn i klapvogne og barnevogne - vores kommende elever. 
Der blev løbet stærkt og alle de fine medaljer var meget fortjent. De brune piger løb endda 
rigtig stærkt og to af dem kom i top-ti. To af vores forældre indtog sejrsskamlen på 10km. 
Som noget helt særligt havde vi en tidligere elev (Valdemar fra Rubin), der gennemførte sit 
første halve marathon i en rigtig flot tid. Der blev klappet meget og hentet vand og bananer, 
da han med meget trætte ben kom over målstregen. 
Tak for i år. Vi vasker trøjerne og ses igen til foråret.


