
Santa Ukulucia 
Den 13. december er lysets dag, 
dagen hvor mørket for en stund 
glemmes til tonerne af smukke 
børnestemmer, der synger om 
de blindes helgen, Santa Lucia. 
2018 blev så året, hvor de 
blindes helgen fik selskab af 
ukuleler, da Bronze skabte 
smuk stemning på skolen med 
deres ukulucia-optog. 
Der var næsten andægtigt stille 
på skolen midt i en travl 
undervisningsmorgen. 

Januar 2019

Rengøring 
Uge 51: Blå1 og Brun. 
Uge 1: Blå2 og Bronze. 

Hele skolen er lejet ud til Brit 
Bager lørdag fra 9-22.  
Uge 2: Blå3 og Lime. 

Hele skolen er lejet ud fra 
fredag eftermiddag til lørdag 
frokost til skolens personale.  

Uge 3: Blå4 og Grå. 
Uge 4: Rød1 og Guld. 

Hele skolen er lejet ud til Gul, 
som holder klassefest om 

fredagen.   
Uge 5: Rød 2 og Hvid.  
Uge 6: Orange 1 og Gul.  

Uge 7: Sølv.



Glædelig jul til 
alle jer fra alle os 
Kære alle. 
Tusind tak for en rigtig 
hyggelig julefest i aftes. Det 
var dejligt, at så mange af jer 
kom og nød en aften sammen 
med os med musik, dans om 
juletræet og besøg af 
julemanden. Vi har i dag sagt 
glædelig jul til hinanden med 
højtlæsning af vores 
juleeventyr og “Nu er det jul 
igen” rundt på hele skolen.  
Tusind tak for året, der er gået, og tusind tak til alle jer forældre for jeres indsats med 
rengøring, vedligehold, arrangementer, opbakning og deltagelse i alt, hvad vi kalder jer ind 
til. Uden jer ‒ verdens bedste forældre ‒ så kunne vi ikke lave verdens bedste og smukkeste 
skole; tak for det. 
Dialogmøde den 29. januar 2019 kl. 19-21bliver med foredrag med Sara Alfort. Husk at 
sætte et stort kryds i kalenderen, når Dialogudvalget inviterer alle forældre til det årlige 
Dialogmøde. Læg mærke til, at årets Dialogmøde er blevet rykket fra den 22. januar til den 
29. januar. Det skyldes, at vi har været så utrolig heldige at kunne få Sara Alfort, 
skoleskribent og journalist på Zetland og forfatter til flere bøger, bla. til “Tænk, hvis du ikke 
afgør dit barns fremtid”, til at komme til Norddjurs Friskole og give os alle sammen et 
tankevækkende opråb. 
Sara Alforts bog om begrebet forældredeterminisme har skabt en masse nyttig, givtig og 
konstruktiv debat, og vi håber, I vil møde talstærk op til en spændende aften, så vi kan tage 
snakken og debatten med hinanden. På nedenstående link kan I læse en artikel af Sara 
Alfort, så I er godt forberedte til den 29. januar. 
Jeg ved, at Dialogudvalget arbejder på, at der bliver 
en præmie til den klasse, hvor flest forældre deltager i 
arrangementet. Tilmelding kommer på Viggo lige efter 
juleferien Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et 
lykkebringende nytår. 
Vi ses igen torsdag den 3. januar. 
De allerbedste julehilsener 
Dorte 

Arrangementer 
Uge 51: Juleværksteder for hele skolen. Torsdag er der julefest fra 

17-19. Bronze har kaffe-/kage boden. Stiller op og rydder op 
efterfølgende. Fredag er sidste skoledag, inden vi går på juleferie.  
Uge 1: Torsdag, den 3. januar er første skoledag. Overbygningen 
mødes til volleyturnering i Åstruphallen kl. 8.15-13.15 den dag. 

Uge 2: Rød og Orange har terminsprøveuge. Skema følger. Torsdag: 
Dialogudvalgsmøde fra 17-18.30. 

Uge 3: Fredag er der SFO-cup for Fritteren.  
Uge 4: Projektopgave for Orange hele ugen. Fremlæggelser mandag 

og tirsdag i uge 5. Fredag er der SFO-cup for Fritteren.  
Uge 5: er der Dialogmøde for hele skolen. Sara Alfort kommer og 

holder oplæg. Mere info følger på Viggo.

Dette er Ruth. Trods navnet en 
rigtig orne. Snart er han en eller 
andens julegave, men vi fortæller 

ikke hvis.https://www.zetland.dk/histori... 

https://www.zetland.dk/historie/s8yvEaYA-aeW04Gvq-dfec4
https://www.zetland.dk/historie/s8yvEaYA-aeW04Gvq-dfec4


Kære forældre, personale og 
børn på NDF 
Året går snart på held, og vi skal alle på juleferie🎄
Vi i bestyrelsen har den seneste tid arbejdet på at 
gøre budget 2019 klar. Det kommende år er året, 
hvor vi går 1 klasse ned, idet rød og orange skal 
videre ud i den store verden, dette betyder at 
elevtallet falder, da der går to klasser ud og kun en 
klasse kommer ind.  
Derfor er det også året hvor vi øger elevtallet i klasserne grå, bronze og brun, som er 
besluttet for år tilbage på generalforsamling. Dette vil foregå i slutningen af foråret, så 
klasserne er fuldtallige efter sommerferien, hvilket gør at de nye elever er klar til at kaste 
sig ud i den årlige fælleslejr med tryghed i klasserne.  
Vi vil opfordre alle til at sætte kryds i kalenderen d 29/1 fra 19-21, her har dialogudvalget 
arrangeret et spændende foredrag, som bestyrelsen håber, I vil støtte op om. 

Tak for jeres bidrag/indsats igennem året i de forskellige udvalg"  
Til slut vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Vi 
glæder os til det kommende år, hvor vi skal arbejde videre på at lave den bedste skole for 
vores børn. 

Fritteren hygger før travl januar 
Siden sidst har vi julehygget voldsomt i fritteren med julemusik, juleklip, 
risengrødsspisning, julekagebageri og -spisning. Vi har produceret gaver på træværkstedet 
og i krea. Vi har spist flæskesteg og set julefilm. Vi har haft talentshow i salen, og årets 
sidste Gamerdag blev der også plads til.  
Det har været et rent slaraffenland for de juleglade børn og voksne, som alle glæder sig til 
at gå på vinter/jule/nytårsferie, hvor der bliver tid til at få ladet batterierne op til det næste 
halve skoleår.  
I det nye år ser vi frem til sfo-cup, som bliver de to fredage 18. og 25. januar. Første gang 
er det, hvis nogen skulle være i tvivl, Guld og Lime, som skal spille, og gangen efter skal de 
store børn fra Grå og Bronze spille. Vi glæder os til at se, om vi kan følge op på sidste års 
flotte spil og måske endda igen tage 
en pokal eller to med hjem til 
pokalskabet.  
Vi bruger måneden på at øve lidt 
fodbold og taktik. 
1. februar skal der danses til den 
traditionsrige Diskofest i fritteren. 
Man kan godt allerede nu begynde at 
planlægge dansemoves, outfittet og 

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.

Vigtige datoer: 

3/1-19 er første fritterdag efter ferien. 
9/1 er der børnemøde 

18/1 er der SFO-cup for Guld og Lime 
25/1 er der SFO-cup for Grå og Bronze 

1/2 er der Diskofest



frisuren. Det bliver stort. Guld forældre skal hjælpe med oprydningen efter festen, og 
enkelte skal hjælpe til under selve festen. I kan alle godt begynde at glæde jer til årests brag 
af en fest på NDF og i The Fritter.  
Tirsdag d. 8 januar får vi en ny praktikant i fritteren. Han hedder Claus, er 27 år gammel 
og ven med Holger. Claus spiller musik, tegner og er kreativ på mange andre områder også. 
Vi glæder til at have ham hos os, og vi håber I alle vil tage godt imod ham. 
I starten af det nye år vil i alle modtage en tilmeldingsformular på Viggo omkring 
vinterferien i uge 7. Det er vigtigt, at I får udfyldt den, så vi kan planlægge bemandingen 
de tre dage, vi har åbent i fritteren.  
Glædelig vinterfest og jul, og godt nytår til jer alle. 
Hilsen fritterfolkene. 

 

Det er skønt at læse med 
mellemtrinsbørn 
Den første vigtige læsning og erfaringerne med den har eleverne med i deres bagage, når de 
kommer på mellemtrinet. Mange kan allerede meget, de fleste kan noget, enkelte har ikke 
fundet den store interesse endnu. Ofte mødes vi gruppelærere i mellemtrinet af elever, der 
ved noget om tekster. Der har styr på faglitteratur og skønlitteratur, på realistiske 
fortællinger og fantastiske. Og meget ofte mødes vi af elever, der flere gange gange om ugen 
hygger sig med deres forældre hjemme over en bog. Det er vaner, de har med hjemmefra 
såvel som fra den indsats, der gøres i indskolingen, og vi elsker at bygge ovenpå, udvide 
deres horisont, hjælpe dem videre, fange de, der ikke er blevet fanget endnu, og skabe rum 
til gode fortællinger. 
Derfor glæder gruppelærerne på mellemtrinet sig også til NDF læser, som alle forældre fik 
en mail om i tirsdags, hvor vi forsøge at fokusere på læsningens mange facetter, medier, 
vinkler, forskelligheder og udviklinger. Vi vil hjælpe eleverne til at finde deres niveau og 
træne effektivt. Vi vil gøre det hyggeligt, rart og måske endda sjovt at læse.  



Vi ved, at så snart vi åbner døren til “læsningens univers”, så vælter det frem med ideer til, 
hvordan vi kan gøre det. Eleverne kommer stensikkert med en masse ideer selv. Vi glæder 
os til at tage hul på denne pakke af oplevelser, fagligt fokus, træning og reflektion. 
I kan forberede jeres børn ved at finde rigtig gode frilæsningsbøger på biblioteket og få en 
snak med dem om bøgerne. 
Det skal understreges, at eleverne har almindeligt skema i hele “NDF læser”-perioden. 
Når januar slutter, og I modtager et nyt månedsbrev, er vi allerede i gang med de næste to 
forløb. Derfor lige et par ord om disse. 
I uge seks sætter vi fokus på trivsel i en uge, hvor mellemtrinet har anderledes skema, dvs 
kun mellemtrinslærere hele ugen fra 8.15-13.15. I ugerne 8-10 gennemfører vi et miljø-tema 
om plastik. I må meget gerne begynde at gemme rengjorte beholdere, både dem af plastik 
og de, der er alternativer. Ikke alt for mange, bare et par udgaver til at illustrere. Der 
kommer meget mere info om plastik-ugerne, hvor der er almindeligt skema. 
Med de ord må I alle, børn og voksne, have en fortryllende vintertid, hvor I forhåbentlig 
kan hygge jer i dejligt samvær i de mørkeste dage. Vi ses på den anden side i et helt nyt år. 

Anette, Jeanette, Jakob, Gitte. 
 



Juleramt og januar 
med knald på  
Kære OB-elever! 
Vi har i denne tid været ramt af julen; det ses 
tydeligt i klasserne, men også på både elever og 
lærere (der er gået mode i julehoved-beklædninger). 
Der leges nisselege og bages på tysk. I denne uge 
sætter vi slutspurten ind, med juleværksteder og 
hemmelige gaver, men også med samvær på tværs af 
alle grupperne.  
Vi håber, I glædes over de fine pakker, der er lavet 
med omhu og tanke. Ugen sluttes af i egne klasser, 
hvor der leges og spises ris a la mande. Vi samles 
også i salen, hvor vi hører det årlige juleeventyr 
fortalt, dramatiseret og udlevet af lærergruppen. 
Og snart skydes det nye år ind...vi starter traditionen 
tro med den årlige volleyturnering torsdag den 3. 
januar i Åstruphallen. Som sædvanlig er vi heldige, 
at en lille flok gamle elever har lyst til at komme og 
spille med os :-)  
I januar afvikles der to vigtige ting for OB:  
I uge 2 afvikles terminsprøver. 
I hele januar er der fokus på læsning. Vi bruger 
FrontRead, som der er lavet et fint skriv om, og sendt 
hjem til alle per mail.  

God jul og godt nytår til alle, ønskes I af OB-teamet. 

Kære Hvid og hvide forældre 
Julen er over os, og vi er alle ved at være klar til at gå på en velfortjent juleferie :-) 
I de seneste par uger har vi arbejdet med bogen “Soldater græder ikke” i dansktimerne. Vi 
har analyseret på livet løs og har særligt dykket ned i fortællerens troværdighed. For kan 
man virkelig stole på alt, hvad én person fortæller, eller er der mon flere vinkler på en sag? 
Klassen har arbejdet godt og fornuftigt gennem hele forløbet, og jeg synes, de har lavet et 
godt stykke arbejde med deres første roman her i overbygningen.  
Efter jul skal vi i gang med at kigge på avisen som nyhedsmedie og måske også skrive et par 
artikler selv. Samtidig starter vi et forløb op på både MT og i OB, hvor der vil være fokus på 
læsning, herunder både læsetræning, læsehastighed og læseforståelse. Dette kan I læse 
meget mere om i det skriv, der blev sendt ud på Viggo i tirsdags.  

Lidt praktisk om Volley 3/1 
Vi mødes i hallen mellem kl. 08.15 
og 8.25, hvor vi klæder om, sætter 
baner op og varmer op. I skal selv 
sørge for transport til og fra Åstrup-
hallen. Vi anbefaler cykel. Husk at 
bære cykelhjelm. Husk idrætstøj, 

madpakker og drikkelse. 
Kl. 09.15 starter de første 3 kampe. 

Regler: 
Grupperne spiller mod hinanden, 

og der spilles kvindehold og 
herrehold. Altså 8 hold i alt + et 

personalehold. 
Kampene varer 20 min. og der 
skiftes banehalvdel efter 10 min. 

Holdet med flest point efter 20 min. 
har vundet. Resultatet gives til 

Josefine efter hver kamp. 
Eleverne dømmer selv kampene og 
tæller selv point. Husk fair play! 
Vi spiller med running score. Dvs. 
man ikke skal vinde serven for at få 

point. 
Vi spiller IKKE med omserv, hvis 
bolden snitter nettet på vej over. 

VI glæder os helt vildt!!



Så for nu vil jeg blot ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og sige tak for et helt 
forrygende første halve år med Hvid. Det har været en fornøjelse. 
Jeg håber, I må få en dejlig jul, samt et godt nytår. Vi ses i 2019! 
Kærlig hilsen, Sasja 

Kære forældre i Blå 
Efter en tid, hvor vi har forsøgt at skrive et samlet månedsbrev for hele OB, vender vi nu 
tilbage til “det gamle” format, og jeg vil selvfølgelig give en lille kort update på, hvad 
pokker vi egentlig går og laver i blå :).  
“1-2-3 NU!” 
Efter efterårsferien læste vi årets første roman nemlig Jesper Wung-Sungs moderne klassiker 
“1-2-3 NU!”, som vi også så filmatiseringen af. Det var et meget dybdegående romanforløb, 
hvor vi dykkede ned i danskfagets analytiske univers. Vi drøftede nogle af romanens tunge 
tematikker (bl.a. sygdom, kærlighed og sorg), og jeg er meget begejstret for klassens mod 
engagement i det “dialogiske klasserum”. De er dygtige til at leve sig ind i fiktionens og 
karakterernes univers. Vi arbejdede med berettermodel, personkarakteristik, parallelle 
handlingsforløb, intertekstualitet og meget mere. Afslutningsvis, mens personalet var på 
pædagogiske dage, lavede de en skriftlig opgave til romanen, som de kan forvente at få 
retur i en af de første uger efter juleferien.  
Projekt: Danskhed 
I uge 46 og 47 afholdte vi årets første tværfaglige projekt i samarbejde med Orange og Rød 
og alt i alt synes vi i OB-teamet, at det var nogle super lærerige og spændende uger, både 
for eleverne, men også for os lærere, at følge. Jeg synes Blå arbejder rigtig fornuftigt med 
projektformen og de siger selv, at de er blevet mere sikre på, hvad et projektarbejde består 
af, hvordan det bygges op, afvikles osv., og det 
er positivt. Årets næste projektforløb er 
sammen med Hvid i foråret, og her er Blå “de 
store”, men inden kommer de også til at 
arbejde med projektformen i 
danskundervisningen. Vi glæder os til næste 
projekt. 
Eventyrets univers 
December er eventyrets måned, og derfor har 
vi selvfølgelig dykket ned i eventyrets univers. 
Vi har   læst folkeeventyret “Den lille 
Rødhætte” og H.C. Andersens kunsteventyr 
“Den lille pige med svovlstikkerne” - et rigtigt 
juleeventyr. Vi sammenlignet begge eventyr, 
sat fokus på forskelle og ligheder ved, gået på 
jagt efter karakteristika for de to eventyrgenre. 
Vi har arbejdet med aktantmodellen og 
kontraktmodellen og lært en masse om 

Dette er Frank. Han er en rigtig skøn 
kat lavet af meget kompetente 

elevhænder.



eventyrets episke love (spørg endelig jeres børn ad). Til slut lavede vi læseteater i grupper 
ud fra to tidligere versioner af “Den lille Rødhætte” og set Rune T. Kidde moderne 
fortolkning af eventyret “Den lilla møghætte og pulven” til stor fornøjelse for hele klassen. 
NDF Læser 
Efter juleferien sætter vi fokus på læsning på hele skolen, og i MT og i OB benytter vi bl.a. 
FrontRead, som Blå kender fra 7. klasse. Sideløbende kommer vi til at arbejde med 
tegnsætning, ordklasser og indskudte sætninger jf. årsplanen.  
Til slut vil jeg blot minde om, at vi jo skal på tur til Aarhus mandag d. 14. januar. Vi skal på 
kvindemuseet og diskutere demokrati, medborgerskab og ligestilling. Jakob (Esters far) har 
bestilt busbilletter fra Grenaa til Aarhus. Jeg står klar til at tage imod dem ved Nørreport kl. 
09.37, hvor de skal stå af. Husk madpakke og vand.  
Jeg ønsker jeg alle en rigtig god jul og et godt nytår - husk så de briller!! :) 
De bedste hilsner 
Stefan 

Kære Rød 
Efter en dejlig julet december med pynt, nisserier og knas tager vi lige om lidt hul på sidste 
etape af jeres forløb her på NDF. Det bliver en god tid, hvor I ind i mellem vil have 
fornemmelsen af ikke at kunne få et ben til jorden, men også at der er hjælp at hente. Husk 
at spørge dine lærere, hvis du er i tvivl om noget.  

Noget om at huske bedre 
Jeg ser helst, at børnene skriver deres noter i hæfte, da de husker den nye viden bedre på 
den måde. Hjernen husker bedre og lagrer det, når den modtager besked fra det motoriske 
apparat. Om håndsskriften i Rød gruppe kan siges, at den faktisk er pæn og læselig, derfor 
er der ingen undskyldning. Læs mere om undersøgelsen her: https://www.sciencedaily.com/
r...  
Husk at få styr på jeres praktik-pladser - alle væsentlige oplysninger ligger på Viggo under 
UU-mappen i fildelingen, og har I brug for yderligere informationer, kan I hente dem hos 
Gitte Banner.  

Nye portaler 
Vi oplever store problemer med vores webprøver hos Gyldendal og er i Rød gruppe i gang 
med at skifte over til Alineas i stedet. På viggos fildeling under dansk er der oprettet links 
hertil. Jeg vil opfordre jer alle til at afprøve dem, så I bliver så fortrolige med dem som 
muligt inden terminsprøven. De er bedre sat op og meget mere brugervenlige, så håber vi, 
driftssikkerheden er pålidelig.  

Terminsprøver - hvilke fag, hvornår og hvor?  
Husk at være der i god tid, minimum et kvarter før, så I er klar, tisset af osv. I skal huske 
pennalhus, arbejdsredskaber og bærbar computer samt lader (vi ser gerne, at I har ladet op 
hjemmefra. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2011/01/110119095458.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2011/01/110119095458.htm


Mandag: Læsning & retskrivning - herefter alm. uv. kl 9-10.30  
Tirsdag: Problemregning kl 9-12 (fri bagefter)  
Onsdag: Tysk skriftlig kl 9-12 (fri bagefter)  
Torsdag: Færdighed kl 9-10 - herefter almindelig uv + værksteder eftermiddag  
Fredag: Dansk skriftlig kl 9-12 (fri bagefter)  

Januar 
Efter terminsprøverne tager vi hul på et forløb om intertekstualitet, der erstatter 
'Drengestreger'. I engelsk skal vi igang med emnet 'Healthy Eating', så snart vi har rundet 
våben-forløbet af med Orange, og i tysk temaet om det mulitkulturelle Tyskland. Samtidigt 
arbejder vi med og afrunder romanen 'Minusmand', hvor analysearbejdet foregår i 
læsegrupper, samt have gang i læsetræning, da der er fokus på dette på hele skolen hele 
januar. Der bliver meget at holde styr på, så husk at være beredt med hæfter, computer og 
pennalhus! 
Jeg ved også, Stefan arbejder på at få et mindre historie-projekt op at stå for jer, men dette 
følger der nærmere info om, så snart detaljerne er på plads. 
Hermed ønskes I alle som en glædelig jul og godt nytår samt en velfortjent ferie - nyd den 
og få hvilet godt ud her i vintermørket! Glæder mig allerede, til vi ses igen. 

Kh, klasselæreren 

Kære Orange 
Så blev det næsten jul! Vi har aftalt, at vi tilbringer tid med Rød gruppe på fredag. Det 
endelige program kender jeg ikke helt, men jeg ved, at der er ved at blive planlagt pakkeleg 
(så medbring en lille gave, evt en pakke ris fra køkkenskabet eller hvad man lige har i 
gemmerne), og vi skal selvfølgelig også spise ris a la mande. Efter ferien skal I huske, at vi 
mødes i Åstruphallen, hvor vi lærere skal banke jer i Volley; øh...forsøge at vinde over 
jer ;-) Jeg lægger program ind i grupperne på Viggo.  
I uge to er der terminsprøver. Jeg lægger program herfor på Viggo. Flere har spurgt efter, 
hvornår I får terminskarakterer: dem får I med hjem den 15. januar.  
Og SÅ er det tid til den første afgangsprøve. I skal nemlig afvikle projektopgaven i uge 4, 
med fremlæggelser i uge 5. Den skal I nok få meget mere at vide om lige efter nytår.  
I januar har vi desuden fokus på læsning. Vi vil følge Frontread, som jeg ved, der er sendt 
en mail om hjem til jer alle.  
Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig jul og et godt nytår. 
Kærlig hilsen Jose 

🎉 Godt nytår 🎉


