
Fritter  
Så gik der endnu en måned, Velkommen tilbage fra efterårsferie. Vi håber, I har nydt den. 
Det har vi i fritteren, hvor vi jo havde åbent de tre første dage.  
Der var ikke mange tilmeldte børn, og blandt de, der var til stede, var der flere, som havde 
fået mulighed for at lave andre ting end fritter. Mandag gik vi en dejlig god tur i det skønne 
vejr. Tirsdag fik vi pludselig mulighed for at komme en tur i Ree-park. Ja tak, sagde vi og 
drog afsted. Vi kørte derud i minibusser, godt pakket med madpakker, drikkedunke, kiks, 
saft og kage. Kaffen glemte vi på skolen. Vejret var skønt, og både børn og voksne hyggede 
sig i de fantastiske omgivelser, hvor de flotte dyr solede sig i den sidste efterårssol. Vi fik 
endda liv til at overvære en antilope blive parteret til løvemad. Meget spændende og også 
lidt uhyggeligt for nogen. 
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Onsdag havde vi aftalt med 
Kattegatskolen, at de måtte 
komme på besøg. De ankom på 
cykel og indtog straks legeplads og 
boldbaner i endnu en dejlig 
efterårsdag med sol og næsten 
ingen vind. Efter madpakken var 
spist, inviterede vi dem indenfor 
på kage og varm cacaomælk med 
flødeskum. Det var en dejlig sidste 
dag, inden vi alle gik på 
efterårsferie.  
Tilbage fra ferien har vi indledt 
ugen med blæsevejr og regn. Det 
er nu også hyggeligt, og børnene 
iklæder sig det varme tøj og leger 
stadigvæk udenfor.  

Med det kommende våde og kolde 
vejr er det selvfølgelig ekstra 
vigtigt, at jeres børn har godt med 
skiftetøj i garderoben, ligesom det 
er vigtigt, at man ikke går med sko 
på indenfor. 
Skolen og fritteren øver det med dem om dagen, og I må gerne huske at øve det med dem, 
når I afleverer og henter sidst på dagen. 
Af kommende aktiviteter har vi i næste uge sy-uge. Simone laver monsterdukker sammen 
med de, som har lyst. Cecilie fra Bronzes bedstemor har lovet at komme forbi og hjælpe en 
dag eller to. Simone efterlyser lidt pudefyld til formålet, hvis nogen skulle ligge inde med 
noget. 
Kommende aktiviteter kan I se på Viggo under rummet Fritter/forældre samarbejde. 
Husk også at se på skolens facebookside engang i mellem, hvor fritteren jævnligt poster 
billeder af det, vi laver.  
Vi vil dog gerne lige nævne loppemarkedet fredag i uge 44. Vi laver salen om til 
markedsplads, hvor I kan sælge nogle af de ting, som I ikke bruger mere. Det er gratis at 
deltage, både for børn og de voksne (bedsteforældre, mm), som kunne tænke sig en bod.  
Der er mulighed for at købe et stykke kage og en kop kaffe i fritterboden. Fritterens 
overskud går til investeringer i nyt legetøj.  
Hvis du/I vil sponsore en kage til formålet, bliver børn og fritter rigtig glade. Se mere info 
om loppemarkedsdagen i Viggorummet “fritterforældresamarbejde”. 
Hilsen The Fritter. 



Guld 

Hvor var det dejligt at møde de skønne og friske børn 
fra Guld igen efter ferien :-)  
Vi har afsluttet to forrygende uger, hvor vi har 
arbejdet med Snøvsen. Vi har lavet Snøvsebøger, 
indrettet Snøvsen og Eigils hus samt syet katten i 
sækken, og i denne uge har vi klippet og klistret 
selveste Snøvsen. 2 uger hvor finmotorik og 
tålmodighed bestod til UG. 
De sidste par uger har vi dagligt startet 2. modul med 
en snak om, hvordan frikvarteret og den fri leg har 
været. Børnene er gode til at sætte ord på deres 

oplevelser af frikvarteret....hvem vil bestemme, hvem har været kede af det, hvem har 
hjulpet, og hvordan problemer er blevet løst, eller hvordan de kan løses en anden gang. 
Denne trivselsrunde fortsætter vi med en god stund endnu, da trivsel er en stor 
forudsætning for læring.  
Mht madpakkerne er det dejligt at opleve, at der nu kun er få børn, der har brug for hjælp 
til at åbne figenstænger, snackpølser og andre lækkerier. Dejligt, at I enten træner åbning 
derhjemme eller åbner hjemmefra.....særligt når tiden for clementiner starter for alvor ;-)  

Kh Anette 

🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁  

Grå 

Kære alle i Grå. 
Dét var den ferie, og i Grå er der fuld gang i den igen. Synes der sker rigtig meget med jeres 
skolebørn. Der er godt styr på rutinen og arbejdsgangen. Vi arbejder fortsat i “Den første 
læsning”. Vi er næsten færdige med læsebogen. Husk, at der er læselektier til læsebogen 
hver uge. Vi øver også løs på skønskriften, har aktiv dansk og diktat hver uge. Det 
fortsætter vi med det næste stykke tid.  
Vær opmærksom på børnenes lektier på Viggo, for det er aldrig rart at være dén, der ikke 
lige har fået lavet sine ting eller læst. Og ja, børnene kan ikke selv huske det... ihvertfald 
ikke altid. 

Med rutinerne er der stadig fokus på “ro” i klassen. Jeg sætter ofte en timer på, og beder 
om fuldstændig stilhed. Det kan være når børnene arbejder, men også når de spiser. Det 
kan lyde fjollet, men det er virkelig noget, vi øver. Det virker til, at Grå godt kan lide, når vi 
tager 5-10 minutters pause fra alt lyd ;-) 

Rengøring 
Uge 43: Blå 1 og Brun. Skolen er 
udlånt til Michael Bilde lørdag og 

søndag indtil kl. 12.  
Uge 44: Blå 2 og Bronze (rengøring 
fredag). Forældre/personalefest på 
skolen lørdag. Rengøring søndag af 
festområderne varetages af en gruppe.  

Uge 45: Blå 3 og Lime.  
Uge 46: Blå 4 og Grå. PO låner hele 
skolen lørdag og søndag indtil kl. 12. 

Uge 47: Rød 1 og Guld. 
Uge 48: Rød 2 og Hvid. 
Uge 49: Orange 1 og Gul 



Fra i næste uge begynder vi “læsebånd” i klassen igen. 
Det betyder, at alle skal have en frilæsningsbog med i 
skole (og frilæsning.dk). Vi begynder alle dansktimer 
med 15 minutters læsning. I næste uge sender jeg også 
et læseudviklingsskema med børnene hjem (LUS). Så 
kan I forældre få en fornemmelse af, hvor langt jeres 
børn er læsemæssigt. 

Børnene får også deres næste læsebingo med hjem. Jeg 
har taget udgangspunkt i børnenes egne forslag. Dén 
med at læse i poolen og på trampolinen gemmer vi ;-) 
Derudover tager jeg i løbet af den næste tid også den 
obligatoriske staveprøve i Grå. 
Ellers vil jeg nu bare fortælle, at jeg nyder at se, 
hvordan alle i klassen leger sammen i fritkvarterene. 
De skiftes til at lege sammen hver især - piger og 
drenge. Stikbold, fangeleg, magiske troldmænd og 
meget andet.  
Så dejligt! 
Men vi ses jo snart til skolehjemsamtalerne i 
november. Lise Lotte deltager i efterårets 
skolehjemsamtaler, og vi glæder os til at se jer! 

Mange kærlige hilsner 
Louise 
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Brun 

Kære alle i og omkring Brun gruppe 
Jeg håber, at I alle har haft en god efterårsferie. Op til ferien var vi på vores første ud-af-
huset-tur. Det gik rigtig godt ‒ de er som gruppe gode til at lytte og være opmærksomme på 
især hinanden, men også trafikken. Dejlig museumsoplevelse, som er delt på Viggo (Bruns 
rum) i et par levende billeder.  
Husk at vi har skole-/hjemsamtaler i næste måned, d. 8.,12. og 15. november. Jeg er den 
eneste lærer til stede og har sat 20 min. af til hver elev. Er der brug for mere tid, aftaler vi 
et nyt møde. Bytter I tid med hinanden til samtalerne, må I meget gerne lige sende mig en 
besked på Viggo.  
Resten af månedsbrevet er en lille announcement (næste side): 

Arrangementer 
Uge 43: Rød og Orange er i 
brobygning hele ugen. Onsdag: 
skolehjemsamtaler for Gul, Guld og 
Sølv. Torsdag: skolehjemsamtaler for 
Bronze, Dialogudvalgsmøde. 
Uge 44: Mandag: skolefoto, 
Bestyrelsesmøde. Onsdag: 

skolehjemsamtaler for Guld. Torsdag: 
skolehjemsamtaler for Sølv. 

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

skolehjemsamtaler for Brun.  
Uge 46: Mandag: skolehjemsamtaler 
for Brun. Tirsdag: skolehjemsamtaler 
for Rød. Onsdag: skolehjemsamtaler 

for Rød og Grå. Torsdag: 
skolehjemsamtaler for Brun.  

Uge 47: Tirsdag: UU møde for Rød 
og Orange. Torsdag: 

pædagogseminariet passer skolen. 
Bronze forældre låner skolen om 
aftenen. Fredag: pædagogseminariet 

passer skolen.  
Uge 48: Tirsdag: Lime forældre låner 

skolen om aftenen. Torsdag: 
skolehjemsamtaler i Grå.



Brun og Sølv 

Vi glæder os allerede. Efter ganske få overvejelser 
har gruppelærerne i Brun og Sølv besluttet, at vi 
drager til Odense sammen, når vi skal på lejr 
20-24/5. Vi skal opleve både en lille storby, men så 
sandelig også den by, en af vores største forfattere 
blev født og voksede op i.  
Programmet er langt fra på plads, men vi ved, at vi skal overnatte på Odense Lilleskole, 
som er en af vores gode “venneskoler”. De har flere gange været på besøg hos os. 
Lilleskolen ligger tæt på de ting, vi overvejer at se og opleve. 
Det er rigtig vigtigt, at I allerede nu øver jeres børn i at sove ude, hvis de har svært ved 
dette. Det er ikke muligt at blive hentet i Odense under lejren. Men vi håber, at vi med 
denne meddelelse er i så god tid, at I kan nå at øve, hvis der er behov. 
Udover Jakob og Gitte, så tager Jeanette med på lejren som den vigtige tredie voksne. Hun 
kender børnene rigtig godt, da hun har mange undervisningstimer i de to grupper.  
Som sagt. Vi glæder os allerede 
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Sølv 

Når man vokser i kroppen, vokser man også i hjernen. Man åbner sig udadtil og bruger en 
masse energi på sine venskaber. Det er helt naturligt, men det er ikke altid problemfrit. Det 
er faktisk sådan, at det at orientere sig i venskabs-landskabet tager rigtig meget af ens 
energi. Ofte er det rigtig god energi, men man oplever også, at energien kan være negativ, 
fordi halvdelen af ens hjerne stadig er et legesygt barn, som af og til ikke kan forstå, at den 
anden halvdel er ved at blive en ungdomshjerne. 
Vi har haft nogle ganske få situationer med Snapchat, og vi oplever i klassen enkelte 
udgaver af sprog, der forsøger at være lidt mere voksent end barnet, der siger det. De 
gange, det har været anledning til konflikt, er I som forældre blevet orienteret.  
Fokus er altså fremover, at vi skal huske deres lidt forvirrede hjerner, hjælpe den unge til at 
navigere i den nye unge-verden, samtidig med at I hjælper barnet i dem til at sætte de 
rigtige ord på deres følelser. 
Når det så er sagt, så er Sølv stadig en gruppe, hvor det er en værdi i sig selv, at vi alle er 
forskellige. De forskelle, de ikke helt forstår eller kan mærke, er de heldigvis gode til at 
undersøge eller bare acceptere. 

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.



Overbygningen 

Kære OB’ere og forældre. 
Hjemme igen og ro på et ruskende efterår med regelmæssighed og rytme. Det lyder 
kedeligt, men det kan være trygt at være i en hverdag, hvor man ikke skal optræde live på 
Alexanderplatz, vandre igennem en snestorm op ad et bjerg eller klatre op ad en klippevæg. 
Måske er bøjning af verber, stileskrivning eller en helt almindelig opvarmningsløbetur i 
idræt ikke sådan helt af vejen, når man er mættet af indtryk og samvær 24/7 med 
kammeraterne og de voksne. Vi har i hvertfald kun gode og positive oplevelser med hjem 
fra vores mange rejser, der har skabt nysgerrighed, nærvær og nye venskaber. Børnene har 
oplevet at få flyttet grænser og nogle endda mødt jævnaldrene fra en anden kultur og 
baggrund, hvor det dansk sprog blev udgangspunktet for at danne nye fællesskaber. Og så 
var der de to tossede (og ellers ret seje) tanter, der slæbte en hel gruppe ud på en båd i 
Grønlandshavet - hvor en lille vind blæste næsten alle omkuld, og enkelte skulle holdes lidt 
for panden. 

Ændringer i årsplanen for dansk i 9. klasserne 
Josefine og Helena har opdaget et vidunderligt forløb på vores Alinea-portal, som vi bygger 
over det Moderne Gennembrud. Forløbet drejer sig primært om vores helt store mester i 
antydninger, Herman Bang, der var en af gennembruddets banebrydende og 
opsigtsvækkende forfattere.  

Efterårssæsonen  
Vi nærmer os juletid og vintervejr. Vi glæder os til juleværksteder og kreativt samvær. Lige i 
disse dage er de voksne ved at tænke værdier og fællesskabet ind i årets værksteder, der vil 
blive afholdt mandag til torsdag i sidste uge inden juleferien. At det skal være rart og 
hyggeligt er vi alle enige i. Vi har det nemlig godt her i OB. Det er det korte og det lange. Vi 
fornemmer i voksengruppen en god stemning blandt børnene, der mødes i pauser på kryds 
og tværs af grupperne. Rød og Orange har ind i mellem endda fælles timer, oplæg og 
fremlæggelser, især i engelsk.  

Projekt 1 
I uge 46 afvikles årets første fælles projekt for Rød, Orange og Blå under temaet 
KULTURMØDET - Danskhed. Arbejdet med projektet skal klæde de unge på og ruste dem til 
en fortrolighed med at udforme problemformuleringer, udtænke produkter, træne 
fremlæggelse, være kildekritisk og ikke mindst reflektere over egen arbejdsindsats. 
Vejledningen hos lærerne vil være obligatorisk, og man skriver sig på et skema, hvor 
lærerne kan træffes. Vi er lige nu i gang med at evaluere på selve logbogsdelen, da 
undersøgelser har vist, at det ikke er det mest optimale værktøj til at evaluere og planlægge, 
idet udbyttet ikke er fyldestgørende for hverken elev eller lærer. Vi kigger derfor på nogle 



andre måder at formidle gruppens proces på. Grupperne konstrueres i øvrigt af lærerne. 
Projektet startes op mandag i uge 46. 

Forældresamtaler 
Ved efterårets skole/hjemsamtaler ser vi gerne, at I 
tager børnene med. Det er altid rart at høre, 
hvad de voksne siger, også at være flere, der 
hører det samme, men måske på hver sin 
måde. Og når man er blevet teenager, så har 
man også sine egne meninger og holdninger, 
der gerne må gives udtryk for, især ved 
samtalen. Gruppernes samtaler afholdes alle i uge 
46, dog på forskellige dage. Husk, at såfremt I har 
særlige ting, I gerne vil have drøftet, er I velkomne til at 
kontakte os på Viggo. 

På vegne af OB-teamet og med de bedste hilsener fra  
Helena (dansk-, engelsk- og tysklærer, gruppelærer for verdens bedste Rød) 

Fischers Fritz fischt 
frische Fische und alles 
hat ein Ende, nur die 
Wurst hat zwei.


