
Ledelsen 
Kære alle. 
Der er blevet efterår, og det begynder at blive mørkt om 
morgenen og dermed er det 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 i begge 
sider af parkeringspladsen. Mange børn afleveres af 
bedsteforældre, så husk også lige bedsteforældrene på at 
gå om bag stenene på p-pladsen. 

Oktober 2018

Rengøring 
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. 
Uge 42: Orange og Sølv 

Uge 43: Blå 1 og Brun. Skolen 
udlånt til Michael Bilde hele 

lørdagen.  
Uge 44: Blå 2 og Bronze 

(rengøring fredag). Forældre/
personalefest på skolen lørdag. 

Rengøring søndag af 
festområderne afvikles af en 

gruppe.  
Uge 45: Blå 3 og Lime



I øjeblikket er rejseaktiviteten i OB høj.  
Blå er tirsdag aften vendt hjem fra en 
rigtig god tur til Berlin. De har spillet på 
gaden og i Mauerpark og har tjent 4175 
kr ved at optræde. Det er virkelig en 
bedrift; ikke så meget pga. den fine 
indtjening, som det mod som det 
kræver at stille sig op og spille på gader, 
i toget og i parken. Der kan ses video 
fra en af Blå’s koncerter på skolens FB 
side.  
Hvid er på outdoor tur i Stavern i 
Norge, og det forlyder, at de har det 
fantastisk og at dømme ud fra de 
smukke billeder, der også kan ses på FB 
siden, så er også Hvid i gang med en 
uforglemmelig tur.  
I denne uge tager Orange afsted til 
Tyrkiet og Rød til Island. Alle glæder 
sig. 
Alle rejserne, vi foretager med vores 
børn her på NDF, har til formål at 
styrke, udvide og løfte fælleskabet og 
individet i fællesskabet. Der er mange 
forskellige slags faglighed bygget ind i alle vores rejser, og det lagrer sig som regel meget 
dybt og bliver til viden, vores elever refererer til flere år efter en rejse er afsluttet. På 
rejserne modnes vores børn, de får et indblik og udsyn, som er vigtige følgesvende i deres 
videre dannelse og uddannelse.  
Jeg glæder mig til, at alle er hjemme, så vi kan høre dem fortælle om alt, hvad de oplevede 
i fællesskab, og hvad der har gjort indtryk og måske rykket på nogle grænser eller 
opfattelser hos den 
enkelte. 
At rejse er et leve :-)  
Dbh, Dorte 

Projekt 
frikvarter  
De frie skoler bryster sig af at uddanne børn og unge til at tage aktiv del i det samfund, de 
mere og mere bliver en del af. Vi har værdier på vores skoler, der handler om at være en 
deltagende medborger og at ville noget med vores liv og stemme. 
Derfor var det en stor fornøjelse at få mulighed for at styrke disse værdier i et samarbejde 
med Friskoleforeningens magasin, Friskolen, i sidste uge. I et intensivt forløb på to dage 

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.

Arrangementer 
Uge 39: 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 
og Guld skole/hjem-samtaler. Fredag den 12. oktober er 

der skolernes motionsdag for hele skolen.  
Uge 42: Mandag til onsdag er fritteren åben for 

tilmeldte børn. 
Uge 43: Rød/Orange er i brobygning hele ugen. 

Tirsdag: Bestyrelsesmøde. Onsdag: skolehjem samtaler 
for Gul, Guld og Sølv. Torsdag: skolehjem samtaler for 

Bronze. 
Uge 44: Mandag: skolefoto. Onsdag: skolehjem 
samtaler for Guld. Torsdag: skolehjem samtaler for 

Sølv.  
Uge 45: Tirsdag: Regionsrådsmøde på NDF for 
Bestyrelserne i Lilleskolerne. Torsdag: skolehjem 

samtaler for Brun.



brugte tretten elever og en lærer lysten til at ville fortælle 
noget i en faglig sammenhæng, nemlig gennem 
interviews og skrivning af artikler til magasinet. 
Fra min side skal lyde en kæmpe ros til de elever, der 
deltog. Initiativ, hårdt arbejde, refleksion, erkendelse, 
tilrettelse af arbejde, fotos og en presset deadline klarede 
de med bravour. Magasinets redaktør, Per, var begejstret 
og imponeret. 
De unges stemme (og artikler) bliver trykt i det 
kommende magasin, der udkommer til alle frie skoler. 
Det kan også fås som gratis app. 
Tak for lån af jeres seje børn. 
Gitte 

Fritter  
Så gik der endnu en 
måned, og sommeren 
er vist ved at være 
forbi. Det ses tydeligt 
på børnenes lyst til at 
være ude, deres tøj 
efter leg på 
lerskrænter og 
skybrud. 
Vi går nu den periode 
i møde, hvor det er 
vigtigt at have masser 
af ekstratøj i sin 
garderobe. Børnene er 
jo ude i alle 
frikvarterer og 
indimellem bliver de 
også tvunget ud i 
frittertiden (mere om 
det senere). 
I øjeblikket har vi en 
praktikant, Camille. 
Hun er i fritteren i denne her uge og i næste uge.  
I fritteren hygger vi os med nogle af de aktiviteter, der blev forslået på det sidste 
børnemøde. Vi har gåture, redskaber i salen, selvskab, bagning, brydning mm. 
I denne uge har vi haft middelalderuge. Vi har lavet sværd og andre våben, dragter, 
læderpunge, runer og masser af mad over bålet. Da der er sået græs i hyggebyen, er det lidt 



svært at være der, men med 
lidt afspærring og indtagelse 
af hytten, går det lige.  
I forbindelse med 
middelalderugen har vi 
“tvunget” børnene ud i 
minimum en halv time hver 
dag. Heldigvis har vejret 
været med os det meste af 
tiden, og bålet har givet 
dejlig varme, røgfyldt tøj og 
varm mad.  
Som skrevet har vi haft afholdt 

børnemøde. Vi snakkede aktiviteter og som sædvanlig var der masser af kreative ønsker. Vi 
prøver at opfylde så mange af dem som muligt hen af vejen, som i nok også kan se på 
aktivitetsplakaten. 
Vi snakkede også en del om, hvordan vi kan blive bedre til at passe på vores fælles ting i 
fritteren. Vi oplever desværre en masse legetøj, som går i stykker for tiden. Selvfølglig kan 
man være uheldig, og komme til at træde på noget, så det går i stykker. Her er det vigtigt, 
at man går til en voksne og fortæller hvad der er sket. Desværre oplever vi også at tingene 
går i stykker, fordi man er for voldsomme ved dem. Der bliver indimellem kastet og smidt 
med legetøjet. Vi snakkede om, at man gerne måtte sige til dem, som er for voldsomme, at 
det ikke er en god leg, de har har gang i, eller hente en voksen, hvis man ikke selv føler 
man kan stoppe det. 
Derfor bruger vi meget tid på at lære børnene, at der er en konsekvens, når man bevidst 
ødelægger noget, eller ikke overholder de få regler vi har i fritteren og dens lokaler. 
Vi snakkede også om sko. Som bekendt går vi igennem kælderen, når vi skal ind og ud af 
fritteren. Det er dog i orden at tage skoene af på måtten i indgangspartierne, hvis man 
derefter tager skoene i 
hånden og sætter dem på sin 
plads i kælderen. Det, der 
ikke må ske er, at man lader 
sine sko stå foran døren. Det 
kan skabe farlige situationer, 
hvis man ikke lige ser dem, 
eller hvis nu man skal hurtigt 
ud af døren.  
Der blev også mindet om 
drikkedunk. Det er vigtigt, at 
man har sin drikkedunk med 
hver dag, eller lader den 
ligge på skolen, så den er 
klar til daglig brug. En sidste 



ting, vi snakkede om, var nødvendigheden af, at man husker at tjekke ind og ud på 
skærmen. De fleste børn er rigtig gode til selv at huske det, men dagligt er der også nogle,, 
som ikke får tjekket sig ud. Det betyder, at fritterpersonalet skal bruge meget energi på at se 
efter, om børnene er her endnu. Så husk at tjekke ud og sige farvel til en voksen, når I tager 
hjem. 
Legeaftaler. Vi havde et rigtig Fritterforældremøde i april måned, hvor vi snakkede 
legeaftaler. Mange forældre vil gerne have, ligesom os, at børnene laver aftalerne 
hjemmefra, eller når de bliver hentet. Nogle forældre kan bliver irriteret over at blive 
forstyrret i deres arbejdstid, og det forstår vi selvfølgelig godt. Hvis man har ringepenge 
med, betyder det, at de gerne må ringe. Hvis de har iPad med, og den må bruges til at lave 
legeaftaler med, skal forældre lave en aftale med fritteren om, at det er i orden, at børnene 
ringer/facetimer eller skriver hjem.  
Indimellem kan det være svært at finde ud, om børnene har lånt pengene af hinanden til at 
ringe for, så derfor kan man måske godt få en opringning af sit barn alligevel, som vil lave 
legeaftale. Vi som personale kan også komme til at bruge meget tid og energi på at servicere 
børnene, når de vil ringe. Børnene selv bruger også tit rigtig meget unødig energi på at 
finde en at lege med. Derfor kører vi den skrappe linie lidt og minder dem om, at de skal 
lave aftalerne på forhånd, eller få forældrene til at lave dem, når de bliver hentet.  

Hilsen The Fritter. 

 



Guld 
Tak for et rigtigt flot fremmøde til årsplanlægning/forældremødet.  
Som I ved arbejder vi på fuld udblæsning med vores Snøvse-emneuge og alt går godt.  
Foruden det faglige har jeg i øjeblikket rigtig stor fokus på klassens sociale trivsel; vi laver 
mange samarbejdsøvelser og kalder det for god klassekærlighed, når øvelser, sammenhold 
og samarbejde fungerer flot.  
På forældremødet efterspurgte nogle forældre, på deres børn 
vegne, lektier. Mit svar var ret kontant. “Nej, det får de ikke 
hos mig i 0. kl”, men jeg har tænkt nærmere over det og er 
kommet frem til, at børn, der gerne vil prøve at få lektier 
for, skal have den mulighed.  
Derfor har jeg aftalt med klassen, at de om tirsdagen frit 
kan vælge en opgave fra min opgavemappe, sætte den i deres 
egen ekstramappe, tage mappen med hjem tirsdag, og så 
afleverer de mappen til mig torsdag, så jeg kan se resultatet. 
Lektieopgaverne er frivillige og det er vigtigt at børnene hverken oplever pres eller stress 
omkring dem derhjemme. Jeg håber løsningen her kan tilgodeset børnenes forskellige 
behov. 
Kærlig hilsen  
Anette. 

Lime 
I Lime har vi fokus på læsning og 
forsøger at skabe gode læsevaner 
og gode læseoplevelser sammen. 
Det gør vi bl.a. ved at starte hver 
gruppetime med læsebånd eller 
frilæsning som vi kalder det i 
Lime. Vi snakker om, hvordan 
man skal være, mens vi har 
frilæsning. For nogle er det at 
bladre i en bog, på en god måde, 
også noget, de skal lære. Det at 
vælge en god bog og fordybe sig. 

Det har altså i starten ikke været selve læsningen, 
der har været i fokus. Så hvis man ikke kunne læse 
ret meget i den bog man havde valgt, så var det helt 
okay, hvis man alligevel havde lyst til at se 
billederne.  
Nu er vi efterhånden ved at have opbygget en fast 
struktur i Lime, og nu begynder vi at have læsning i 
fokus også. Derfor har vi brugt hele tirsdag på en 



bibliotekstur, hvor vi fik oplevet bibliotetet og 
de muligheder, man har. Jeg kunne mærke, at 
flere elever ikke helt var klar over, at man kan 
andet end bare at låne bøger. Flere elever var 
henne ved mig med en bog eller flere, som de 
gerne ville låne. Jeg fortalte dem, at de skulle 
have deres forældre med på biblioteket, så de 
selv kunne låne dem. Jeg har lånt en stor stak 
bøger til klassen, som jeg lige vil fortælle om 
her. 
Der bliver lavet en liste med de bøger, jeg har 
lånt, og hver elev må højest låne 2 bøger. Jeg 
registrerer, hvem der har lånt hvilke bøger. 
Listen bliver lagt på Viggo, så I også ved 
hvilke bøger, jeres barn har lånt, og som I har 
ansvar for, også bliver afleveret igen. Hvis 
man ikke ønsker at benytte sig af det tilbud, 
så skal de selv have 2 frilæsningsbøger med i 
tasken. Der udover må de også bruge 
frilaesning.dk lige så meget de vil.  
Her er datoerne for, hvornår vi leger bibliotek 
i klassen: 

Onsdag d. 25. sep. 2018: Udlån af bøger og 
mulighed for at reservere én bog 
Mandag d. 1. okt. 2018: Aflevering/udlån og 
mulighed for at reservere én bog 
Mandag d. 8. okt. 2018: Aflevering/udlån 
Mandag d. 15. okt. 2018: Aflevering af bøger  
Tirsdag d. 16. okt. 2018: Absolut sidste frist for 
aflevering af bøger. Ikke afleverede bøger har I 
som forældre ansvar for. Vi minder eleverne om 
i skolen, at de skal have bøgerne ned i tasken. 
Jeg snakker med eleverne om systemet, og at vi 

leger bibliotek. Hvis I som forældre ikke ønsker, at jeres barn skal være en del af det, så 
skal I skrive en besked til mig på Viggo senest mandag d. 1. okt kl. 07.30. Så skal I bare 
huske selv at have to frilæsningsbøger med til 
jeres barn. 
Husk også at give jeres barn gode 
læseoplevelser hjemme. 20 min. hver dag kan 
faktisk gøre en kæmpe forskel for jeres barns 
læseudvikling. 



Grå 
I Grå er vi alle superhelte. 
I dette månedsbrev vil Grå gerne 
fortælle jer om, hvad de arbejder med 
i denne gruppelæreruge. Jeg har 
skrevet deres udsagn ned : 
Lige nu arbejder vi med superhelte. 
Det er sjovt. Det er sjovt at lære om 
superhelte. Vi lærer om lydeffekter, 
tale, tænke og lyd-bobler. Vi lærer 
også om, at superhelte har evner. 
Noget de kan, som ingen andre kan; 
altså, så’en superhelte-kræfter. Men vi 
har også lært, at superhelte også har 
svagheder. F.eks. noget de ikke kan 
tåle. 

Det er sjovt, fordi vi har fundet på vores helt egen 
superhelt, og nu skriver vi en tegneserie om den. Vi 
kan godt lide at bruge vores fantasi. 
Vi har også set en lille film, der hedder De fantastiske 
3. Den handler om en dreng, der hedder Casper. 
Hans far er superhelt. Hans klasse tror ikke på, hvad 
Casper siger. Men det er rigtigt. Hans far er 
superhelt. Han hedder Spejderman, og hans venner 

hedder Handyman og Scoreman. Det er en sjov film. Vi snakkede bagefter om lyde i filmen 
og om, at alle kan være superhelte. På hver deres måde. 
Mange hilsner fra Grå 



Bronze 
Dette månedsbrev er skrevet i fællesskab med børnene.  
I dansk læser vi tekster i Fandango. Vi har læst en, der hedder “Mor”. Den handler om en 
mor, der er meget tyk, der har en dreng, der er tynd. Drengen vil gerne have mor til at 
spise gulerødder og blive tynd.  
Vi er ved at læse en historie, der hedder “ Da onkel Pedro kom hjem”. Den handler om en 
dreng, der hedder Sune, som ikke kan sige s-lyde og og kravle i lygtepæle som de andre. 
Hans ene ben er længere end det andet, og han kan ikke finde ud af at cykle og spille 
fodbold. En dag finder han et billede af sin onkel. Sune begynder at fortælle om sin onkel 
som kan mega mange ting. Vi har lavet forskellige opgaver f.eks om, hvordan personerne er 
og ser ud. Vi har også tegnet Mor og Sune, der slår gnister i hovedet.  
I denne uge har vi også leget. Vi har spillet høvdingebold i salen. Vi har spillet kongespil og 
fodbold. Vi har spillet brætspil. I frikvartererne er vi nogle, der spiller fodbold. Vi er også 
nogle, der leger dyrepassere og dyr.  
Vi øver os på at være gode til at lave tjanser 

🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁  

Mellemtrin 
Værdien i at bryde det normale skema op og fordybe sig i “noget andet” må ikke 
underkendes. Vi er sammen i realitioner skabt af interesse, læringsstil eller -behov. Vi 
mødes i en faglig funktionel sammenhæng med skolekammerater fra andre klasser, og vi 
opdager både faglige og sociale ting om hinanden og om nye “andre”, fordi vi spejler det, vi 
kan og vil, med det, andre kan og vil. Og sammen finder vi en vej til det, vi kan og vil i 
fællesskab. 
I den netop afviklede trin-uge havde vi fokus på faglig fordybelse og fællesskab. Ofte var vi i 
egne klasser i den faglige fordybelse med indlagte 
elementer af tværklassearbejde. 
Fællesskabsdelen har afrundet alle vores 
dage. Særligt for denne uge har været hele 
trinets velkomst til de nyeste elever, tre 
styk, i de to ældste klasser. 
Vi går fagligt og socialt styrket ud af ugen, 
samtidig med, at vi har kunne mærke en god 
ro og afslappethed, og vi glæder os til endnu 
en fordybelsesuge, hvor vi primært har fokus på 
de danskfaglige discipliner i hver af de tre klasser. 



Brun 
Kære alle i og omkring Brun gruppe. 
Tak for et godt forældremøde i sidste uge. 
Det er skønt at opleve Brun til de anderledes uger, der udspiller sig på skolen for tiden. De 
er engagerede og har bare ja-hatten på; om det så gælder danskfagligt arbejde, staveprøver 
eller hygge med resten af mellemtrinnet. Skønne, seje børn, som spreder glæde, selv når 
man har været sammen med dem en hel dag :) 
I næste uge (uge 40) har vi også anderledes uger. De skal igen alle dage møde fra 08.15 - 
13.15. Mandag har de Pi (AKT), men ellers må de nok trækkes med mig de resterende dage.  
I uge 41 er jeg ved at melde os til en museumsdag på Grenaa bymuseum, tirsdag eller 
onsdag, men det praktiske skal lige gå op i en højere enhed. Det er udstillingen om 
kollektivisterne på Djursland, som er særligt vinklet til børn i de to dage. Skolens 
ophavsmænd og -kvinder, er nu kommet på museum :) 
Fredag i samme uge bruger vi på skolernes motionsløb, som vi holder sammen på 
mellemtrinnet. Her er både løb og andre sportsaktiviteter. I uge 42 glæder vi os nok alle til 
en dejlig efterårsferie med alt, hvad sådanne en kan trække med sig. 
Uge 43 er der normalt skema (indtil videre...), men før vi træder ind i en ny måned i uge 
44, kan jeg lige påminde om skolefoto mandag d. 29. oktober. 
Som vi snakkede om til forældremødet, er der en del fra Brun, der kommer for sent. Det 
kan både være om morgenen, men særligt efter frikvarterer. Desværre forstyrrer de også 
meget, når de så kommer ind i klassen. De mener selv, at der er en god grund HVER 
GANG, men blev alligevel lidt stille, da de regnede på, hvor lang tid klassen faktisk spilder - 
om måneden, om året. Jeanette og jeg kæmper med dem på dette punkt, så tag gerne en 
snak med jeres barn om det derhjemme. Måske begynder I at få et lille skriv på Viggo fra 
mig, når jeres barn kommer for sent.  
I starten af november har vi vores første skole-/hjemsamtaler. Husk at tjekke dato og 
tidspunkt for jeres samtale på de sidste sider i årsplanen, som ligger under filer her på 
Viggo. 

Sølv 
Når vi får mulighed for at at fordybe os i 
de danskfaglige elementer, er det ganske 
enkelt en gave at være sammen med en 
klasse som Sølv, der ikke ser “det nye og 
svære” som uoverkommeligt, men som 
noget, vi nok skal få styr på, hvis bare vi 
arbejder ordentligt med det. Den 
forgangen uge har været på et ret højt 
fagligt niveau, og i den kommende vil Sølv 
støde på kvaliteten i at fordybe sig i et 
element ad gangen.  
Jeg håber virkelig meget, at de når derhen, 



hvor de oprigtigt kommer til at kede sig, fordi de har haft næsen godt og grundig nede i det 
samme i lang tid, men hvor de også opdager, at kedsomheden betyder, at nu har de lært 
det, at nu er de nået til det næste niveau og de næste udfordringer.  
De fem dage vil få hver deres overskrift, og der bliver arbejdet intenst med læsning, 
skrivning, årsemnet, engelsk og tur/spil. 

Gul 
Til naturvidenskabsfestival i Kategatcenteret med 
Gul. 
I uge 39 er der naturvidenskabsfestival i hele 
landet. I den forbindelse afholdes der hvert år et 
stort arrangement i Kategatcenteret, som 
Norddjurs Friskole altid deltager i. I år er jeg 
afsted med Gul (6. klasse), og årets tema er den 
ydre grænse. På festivallen er der en lang række 
stande og indslag, der kredser om spændende, 
undersøgende, hands-on natufagsundervisning til 
inspiration for både elever og lærere.  

Eleverne skal i grupper løse et 
opgaveark, som sender dem rundt på 
opdagelse i alle stande. Her kan man 
opleve Kemi-show lavet af Grenå 
Gymnasium, smage soyais, leve i nuet 
med mindfuldness, undersøge tang i 
mikroskober og meget meget mere. Alt 
sammen for at vække eleverne 
nysgerrighed for naturfag. 



Overbygningen 
Kære OB og forældre. 
'At rejse er at leve' - fordi det 
gør os til hele og mere robuste 
og lykkelige mennesker fulde af 
indtryk, liv og verdens puls! I 
tiden rejser alle OB grupperne 
på skift og nogle samtidigt; Blå 
til Berlin, Hvid til Norge, 
Orange til Tyrkiet og Rød til 
Island. Alle spændende 
rejsemål, der klæder vores 
unge på til resten af deres 
skoletid på NDF - og måske 
endda til en del af deres liv. Hvor end vi kommer hen i verden, så er vi stolte voksne på tur, 
for vi modtager altid ros og anerkendelse for vores ungers opførsel, nysgerrighed og adfærd. 
For nogle er udlængselen og nysgerrigheden på oplevelser det vigtigste, men alle glæder sig 
altid ved hjemkomsten og gensynet med vennerne og familien. 
Vores nye bordtennisudstyr, vi har indkøbt (af en noget bedre kvalitet)  har igen fået mange 
til at være super-aktive i pauserne, så et godt alternativ til det noget voldsommere 
fodboldspil, hvor alle kan være med, fylder igen i OB's pauser og frikvarterer. Vi forsøger at 
minde ungerne om, at de kun må spille, når alle grupper har pause, da det kan være 
forstyrrende for undervisningen. 
En lille reminder fra lærerne om, at I derhjemme hjælper jeres børn med at tjekke Viggo for 
lektier. Det er ganske nemt, for de finder det altid i forbindelse med deres eget skema i 
højre side af skærmen øverst. I kan selv se det på jeres forældreside, hvor jeres børns 
skema også er offentliggjort. De husker det ikke altid selv, hvilket er meget naturligt, for de 
skal koordinere og holde styr på rigtig mange ting. For at de kan følge bedst muligt med og 
dermed få mest ud af timerne, skal de naturligvis være forberedte. Selvom vi arbejder for så 
få lektier som muligt, så vil der være enkelte fag, hvor hjemmearbejde ikke er til at komme 
udenom. Derfor må I gerne hjælpe dem til at huske det, eller måske endda deltage, som I 
nu finder det bedst. 
Efteråret er over os, hvilket I sikkert også bemærker derhjemme. Husk at hjælpe jeres børn 
til et par indesko eller tykke sokker, da det kan være en anelse fodkoldt rundt omkring. De 
fleste er blevet rigtig gode til at huske at stille skoene ved døren, derfor kan det også 
mærkes ift. tjanser, rengøring osv. Dog skal de fortsat øve sig i ramme skraldespandene, når 
de skal af med rester fra madpakken. 
Hermed alt for denne gang. Følg de mange spændende rejser på skolens FB-side. Der er 
ufatteligt mange smukke og fortællende billeder! 
På vegne af OB-teamet,  
Helena (lærer i dansk, engelsk & tysk, gruppelærer Rød)


