
Ledelse 
Ganske kort, så er der fuld 
drøn på forberedelserne til 
både dimissionen for begge 
niendeklasser, 
sommerfesten og sidste 
skoledag. Det er altid et 
både fantastisk, spændende 
og livligt arbejde, men 
samtidig også en vemodig 
del af vores opgaver, da et 
farvel til elever, der har sat 
kulør på skolens liv i så 
mange år, aldrig er en 
fornøjelse. 
Vi arbejder på at give vores 
ældste grupper det bedst 
mulige farvel og på gensyn, 
og så snart programmerne for dimission, sidste skoledag og ikke mindst sommerfesten er 
klar, så lægges disse programmer på Viggo til alle involverede. 
God weekend. 

Juni 2019

Rengøring 
Uge 23: Rød 2 og Gul. Skolen er lejet ud til 
Jette fra lørdag klokken 16 til søndag klokken 
23.  
Uge 24: Orange 1 og Sølv. Fredag er OB lånt ud 
til Blå. 
Uge 25: Rengøring efter sommerfesten klares af 
Grå og Sølv rengøringshold. 
Uge 26: Orange 2 og Bronze. Fredag kan 
Sommervedligehold starte op i OB og på de 
områder, som fritteren ikke benytter. 
Uge 27: Sommervedligehold kan starte op 
fredag eftermiddag i fritter og sal.

Arrangementer 
Uge 23: Onsdag og torsdag er der Skolehjemsamtaler i 
Sølv. 
Uge 24: Skolen er lukket mandag pga Pinsedag. 
Tirsdag er der bestyrelsesmøde. Fredag har Blå lånt OB 
til et trivselsarrangement. 
Uge 25: Fredag er der dimission for Rød og Orange. 
Invitationer er udsendt, og det er tilmelding på Viggo. 
Lørdag er der Sommerfest. Seperat program følger. 
Uge 26: Mandag til onsdag er hele OB til musik- og 
Teaterfestival i Aalborg. Der er gruppelæreruge hele 
ugen. Fredag er sidste skoledag med vand, karameller 
og farvelssang til Rød og Orange.



Bestyrelse 
Kære alle. 
Torsdag den 4. april blev årets generalforsamling afholdt. Tak til alle fremmødte, der deltog 
i generalforsamlingen og hjalp til med pasning af alle fremmødte børn. Dejligt at der også 
via deltagelse i generalforsamlinger udvises interesse for vores dejlige skole og arbejdet med 
at give vore børn og ansatte de bedste muligheder og vilkår for at gå glade i skole (og 
naturligvis også gå glade hjem).  
Interessen for skolen kom meget tydeligt til udtryk, da der skulle vælges medlemmer til 
bestyrelsen. Mange flere stillede op end de 3, der skulle bruges. Tak for det store 
engagement! 
Først skal fra bestyrelsens side lyde en kæmpe tak til de 3 bestyrelsesmedlemmer, der ikke 
fortsætter i den nye bestyrelse: Bente Jensen, Trine Bluhme og Max Melin. Tak for Jeres 
indsats igennem de sidste år. 
Dernæst velkommen til de 3 nye medlemmer, der blev valgt på generalforsamlingen: Helle 
Lund, Martin Harnisch og Martin Bak. Desværre har vi ret hurtigt måtte sige farvel til 
Martin Bak, da hans nye jobsituation medfører, at han ikke lovligt kan sidde i bestyrelsen 
for Norddjurs Friskole. I Friskoleloven står, at man ikke må sidde i bestyrelsen for en 
friskole, hvis man samtidig er medlem af en anden bestyrelse ved en skole inden for samme 
skoleform. Dette kommer Martin netop til at gøre pr. 1.8.19 idet han denne dag tiltræder 
jobbet som leder af Midtdjurs Friskole. Tillykke til Martin med det nye job. I stedet for 
Martin indtræder Sune Kirkegaard 
(1. suppleant) i bestyrelsen. 
Velkommen til Sune. 
Efter generalforsamlingen har den 
nye bestyrelse afholdt et enkelt 
møde, der primært omhandlede 
konstituering og en gennemgang af 
forretningsordenen for bestyrelsen 
samt ordlyden af de forskellige 
udvalgs kommissorier. 

Alle forældre til elever i afgangsklasserne rød og orange har i starten af maj modtaget en 
besked fra OB-teamet og ledelsen vedr. 9.-10.klassernes sidste skoledag (der i år fandt sted 
fredag d. 24. maj). På Norddjurs Friskole er vi lidt udfordret af, at vi ‒ i modsætning til 
folkeskolerne i kommunen ‒ har almindelig skoledag denne dag. Bestyrelsen vil foretage en 
evaluering og følge op, så der fremadrettet kan laves konkrete aftaler omkring dagen. 
Derudover har vi også erfaret, at der er behov for, at der bliver arbejdet med rammerne for 
MT- og OB-bal. Bestyrelsen tager dette punkt op på næste bestyrelsesmøde. Planen er 
herefter sandsynligvis, at der nedsættes et udvalg, der arbejder videre med et forslag til 
rammerne. 
Af andre nye emner som bestyrelsen vil arbejde med i den kommende tid kan nævnes  

Bestyrelsen på NDF 
Formand: Kim P. Andersen. 
Næstformand: Rie Kurdahl. 
Kasserer: Jesper Knudsen. 

Økonomiudvalg: Kim, Jesper, Rie. 
Dialogudvalg: Helle Lund. 

Sponsor-udvalg: Berit W. Henriksen. 
Udendørs- og vedligeholdelsesudvalg: Martin Harnisch. 

Musik- og Teaterudvalg: Kim P. Andersen.



1) kigge på skolens definitionen af søskendebegrebet - som opfølgning på Sune Kirkegaards 
forslag fremsat på generalforsamlingen 

2) Revision af vedtægter etc. ‒ er der noget, der skal ændres/justeres? 
3) Musik- og teaterfestival 2020. Nu sættes der for alvor ind i forhold til planlægning, der 

foregår i samarbejde mellem forældre, ansatte og ledelse.  
4) Bestyrelsen holder nøje øje med udfaldet af valget 5.6.19 og om det kan få betydning (og 

i så fald hvilken) for det tilskud, der tilføres friskolerne fra staten (koblingsprocenten). 
Mange af klasserne har for få uger siden været på nogle fantastiske lejre rundt omkring i 
landet. Tak for indsatsen i forbindelse med disse lejre til både lærere og deltagende 
forældre. 
Og så til allersidst: Husk sommerfesten, der afholdes lørdag den 22.6. Vi glæder os til at se 
Jer alle. 
God weekend fra 
Bestyrelsen 

Fritter 
Kære børn og 
forældre.  
Der har været lidt 
stille i fritteren, imens 
de fleste klasser har 
været på lejr. Vi, der 
blev tilbage, har 
hygget os max, fået 
ryddet op i vores rum, 
sorteret legetøj, hørt 
OB-eleverne spille 
Prince og glædet os til 
at se de hjemvendte 
klasser igen. 
Inden lejren har vi 
haft masser af bål og 
hygge. En bamsedag, 
hvor vi drak te og spiste lune hveder, har vi også haft plads til. Det var rigtig hyggeligt 
sådan at holde te-selskab. 
Vores gåtur til anlægget blev en stor succes. Måske var det fordi, vi kunne lokke med kage 
og kiks, at hele 45 børn valgte at tage med til den store legeplads, som ligger i anlæggets 
flotte omgivelser. Solen skinnede også bravt denne dag, så det blev en fantastisk hyggelig og 
dejlig dag for os alle.  
Der har også været gang i brætspillene, som er gået hen og blevet et populært tilløbsstykke 
for både voksne og børn. Det er fedt at se, hvordan børnene fordyber sig i spillene og 
bruger tid på at lære dem at kende. Det er mest Holger og Claus, som er brætspilsnørder, og 



det er også dem, 
som har sat gang i 
en 
pokemonturnering i 
fritteren. Pokemon-
kortene er igen 
blevet den store 
dille, og børnene 
spiller og bytter 
kort på livet løs. 
Mere om pokemon-
turneringen på 
Viggo, når tiden 
nærmer sig.  
Så har vi haft Den Store Rulledag. Desværre var vejret ikke helt med os, men rullet og 
hoppet på Enggårdens hoppepude og områder fik vi da gjort. Vi gentager succesen i næste 
uge og håber på, at vejret er bare en lille smule bedre.  
I den kommende tid vil der være udewellness arrangeret af børn fra Lime gruppe, 
brydetræning og mesterskab, bøvsemesterskab og årets sidste Gamerdag. Så husk at tjekke 
op på aktivitetskalenderen, så børnene ikke bliver hentet for tidligt, hvis der nu skulle være 
noget, de gerne vil deltage fuldt ud i.  
I Fritteren har vi også afholdt vores årlige Fritterforældremøde. Temaet var trivsel. 
Desværre var der ikke så mange, som deltog i det spændende møde (15 forældre), så det 
var en skam. I kan læse referatet i rummet “fritter/forældresamarbejde”. 
Sommerferien nærmer sig, så inden for en uge eller to vil I kunne finde en 
tilmeldingsformular til uge 27 og 32 på Viggo. Det er vigtigt, at I får udfyldt den, hvis I har 
brug for fritterpasning i de to uger. 
Hilsen The Fritter. 



Indigo 
Det er altså ikke fordi, jeres børn har helt galt fat i det der med bogstaver. Det er bare fordi, 
vi leger med runer. Runer er Nordens ældste skriftform, og det er sjovt og lærerigt at 
“oversætte” fra runer til bogstaver. Vi har gjort netop dette en del, blandt andet sammen 
med storevennerne.  
Vi fortsætter med tidlig bogstavindlæring og skrivning på et legende og eksperimenterende 
niveau, og samtidig har vi aktiviteter med storevennerne hver uge frem til ferien. Vi 
forbereder os også på vores allerførste Sommerfest. 
God weekend 
Anna Klara og Simone 
 

Guld 
Pludselig ramte vi årets første sommermåned. Bag os 
har vi blandt andet nogle rigtige dejlige lejrdage ved 
Bønnerup Strand. Vejret var ikke optimalt, men det 
forhindrede os ikke i at få tændt bålet hver dag, at 
fange krabber og løbe på løbehjul. Vi havde nogle 
fantastiske dage! Tak for lån af jeres børn. Tak for 
jeres dejlige leveringer af pølsehorn, pizzasnegle og 
frikadeller. Tak til Kasper og Bjarke for jeres 
uvurderlige store hjælp, tilsat gode grine og humor - og  
sidst men ikke mindst tusinde tak til jer forældre for jeres  
store indsats i fht oprydning og slutrengøring. 
Foran os venter årets sidste skoledage. Dem skal vi blandt andet bruge på at fremstille 
træophæng, som vi skal sælge i en bod til skolens sommerfest. Mindre træstykker, lister og 
rundstokke modtages derfor med kyshånd. 
God weekend  
Kh Anette 

Lime 
I mandags kom Dorte forbi Lime med en dreng og hans forældre, og flere i klassen kendte 
ham fra enten mødregruppe, dagpleje eller børnehave. Dorte spurgte, om det bedste ved at 
være elev på Norddjurs Friskole og i Lime klasse. Der kom rigtig mange dejlige udsagn fra 
dem, bl.a. at det bedste ved at gå i Lime er lærerne (næsten bedre end at få en finpoleret 
æble). Men der kom også udsagn som ”Det bedste er klassen!” og ”Det bedste er alle 
vennerne”. I skrivende stund ved vi endnu ikke, om han skal starte på prøve.        
Resten er skrevet af eleverne i Lime og handler selvfølgelig om den dejlige lejr vi har været 
på i uge 21.  



Skrevet af Liv og 
Jonathan: 

Vi spillede kort og 
hyggede os sammen 
og vi fik slik og 
chips og holdt fest 
og så film. 

 

Skrevet af Tilde, Agnes og 
Rasmus: 

Vi så på fisk og vi pillede i 
blæksprutter det var sjovt. 

 

Skrevet af Vitus, 
Sivald, Ida og Patricia: 

Vi spiser burger og tar’ 
ketchup, bøf og salat 
Mandag fik vi burger, 
tirsdag fik vi hotdogs 
og onsdag fik vi pizza 
fra pizzaria. Det var 
god mad. 



Skrevet af Johann, Carma 
og Laura: 

Det var hyggeligt, det var 
sjovt og vi fik mad. Vi fik 
hotdogs og pizza og 
burger ...og tomater, 
ketchup og agurker. 

 

Skrevet af Oliver, Noah, Mynte og 
Alva: 

Lejr 2019 med snobrød og 
skumfiduser. Vi hygger med 
hinanden og Mynte er bålmester. 

Mvh 
Lime 

Grå  
Maj har været en begivenhedsrig måned. Efter et ret trist forår, hvor vi skulle kigge langt 
efter solen, er det som om, at den fandt os i maj. Og det passede helt perfekt med alle 
aktiviteterne. 
Den helt store begivenhed har selvfølgelig været LEJR! Den lejr må gå over i historien som 
"verdens bedste skoletur". En tur med strålende solskin, (lidt regn), masser af skøn natur, 
højt til loftet og glade og nysgerrige, videbegærlige børn. En tur, hvor vi både lærte om det 
lidt uhyggelige moselig fra Huldremosen, masser af forskellige dyrearter - både på jorden og 



i vandet - hvordan man 
kan bruge naturen som 
kunstmateriale OG galleri, 
og om, at hvis vi alle gør 
en indsats for at være 
sammen på en god måde, 
så har vi det faktisk rigtig 
godt! 
I maj fik vi også afsluttet 
emnet om eventyr ved at 
skrive et eventyr selv. Det 
var en kæmpefornøjelse at 
mærke børnenes iver for 
meddigtning og deres 
forståelse for 
eventyrgenren. 
Vi arbejder stadig med 
ordklasser, men har været 
midlertidigt afbrudt af 
spændende projekter. 
Både mors dag og fars dag 
har fået lov at fylde lidt. 
Jeg har indtryk af, at 
børnene er vildt stolt af 
deres flotte gaver - og med 
rette. 
Det var også måneden, hvor der blev udskrevet folketingsvalg. I Grå har vi afprøvet en lille 
flig af, hvordan det er at føre valgkamp. De blev inddelt i fem grupper med hver deres 
fiktive mærkesag; "Frokostordning", "Federe legeplads", "Flere lærere", "Legetimer på 
skemaet" og "Tegnevægge". Alle grupper fandt på et partinavn, valgte en formand, tegnede 
et logo og skrev en valgtale, som skulle holdes i klassen. Efterfølgende var der spørgerunde, 
hvor alle havde mulighed for at stille spørgsmål til partierne. De klarede bare SÅ flot at leve 
sig ind i rollerne og arbejde sammen. Spørgsmålene var relevante, og det samme var 
svarene. Til sidst var der selvfølgelig anonym afstemning med rigtige stemmesedler og 
laaaaang kø.  
Man kan godt efterhånden mærke, at sommerferien er på vej. Der er projekter, der skal 
afsluttes, vi skal klargøre sommerfesten og selvfølgelig også flytte ind i vores nye lokale. Vi 
nyder den sidste tid med hinanden, inden Grå pludselig går i tredje klasse og dermed er de 
allerstørste i indskolingen. 

Rigtig god første sommermåned til jer alle. 



Bronze 
Vi var på lejr sammen med 
Grå. Vi var ude på 
Hummelmosen. 
Der var det bedste 
bordtennisbord og vi spillede 
bordtennis meget af tiden og 
vi spillede rundbold. Vi var på 
Mosebrugscenteret. Vi hørte 
om tørv og 
huldremosekvinden som er et 
moselig. Vi kiggede på et 
kæmpe tæppe som var fyldt 
med en masse historier. Vi 
spillede bordfodbold. Vi kørte i brandbiler og vi kørte på en togbaneknallert. Tilsidst kørte 

vi i et gammelt tog og fik en is.  
Vi tog ned til søen og fandt en masse 
vanddyr. Vi fandt masser af haletudser 
og en kæmpe vandkalv. Kristian 
fangede en vandsalamander med finner 
på halen.  
Valdemar og Gustav 

Hygge på lejren.  
Der var nogen der spillede spil. Der var 
nogen der sov i shelters. Vi fik dejlig mad 
både aftensmad og morgenmad. Der var 
nogle der legede orm i deres soveposer.  
Frida. 



MT 
Der er fokus på venskaber i Mellemtrinet. Ikke bare på de venskaber, vi allerede har, men 
også på de, der kommer. Sølv er blevet storevenner og har opdaget, at man kan komme til 
at glemme sig selv og hinanden, når fokus er på de små venner. I sølv er der derfor fokus 
på også at være venner sammen. Snart skal vi sige farvel til Gul, der vokser fra os 
allesammen og bliver overbygningsbørn. Heldigvis kan Brun og Sølv så nyde, at de allerede 
har skabt gode relationer på gruppelejren til Odense og kan bygge videre på disse nye 
venskaber, når Brun rykker ned i Guls nuværende lokale. 
Endelig byder næste skoleår på de første mellemtrinsvenner nogensinde, når Brun og 
Bronze skal være hinandens venner frem til 1/4-2020. Det skal de, fordi begge klasser 
mister deres storevenner om få uger, og i stedet for, at vi har to venneløs klasser fremover, 
så har vi fundet på mellemtrinsvenner. Denne type venskab passer rigtig godt på alderen. 

Brun 
Kære alle i og omkring Brun gruppe.  
Så er det skoleårets sidste måned, og vi glæder os allerede til at holde ferie - og til at ses 
igen i 5. klasse. Men der er lige lidt, der skal ske først... 
I juni sker der: 
- vi skal klippe en film færdig fra Odense. Måske bliver der noget med en visning til 
sommerfesten, ellers skal I nok få et link, så I også kan se den. 

- vi skal sige farvel til vores storevenner, som nu er så store, at de forlader skolen. Det har 
vi ikke aftalt, hvordan vi gør endnu, men det gør vi snart. Der er dimission for Rød og 
Orange fra 16-18 i salen fredag d. 21/6.  

- øve og vise (til de små i indskolingen) "Du er på"-stykket sammen med Sølv. 
- vi skal arrangere og holde sommerfest. Festen er lørdag d. 22/6, og der skal nok komme 
nærmere besked. Dagen før (fredag) er en klasselærerdag, hvor vi skal gøre klar til festen, 
så der møder eleverne som udgangspunkt fra 08.15-13.15.  

- vi skal selvfølgelig også gøre Fandango og Historie (Rom) færdig og afslutte andre temaer/
projekter.  

Der er, og vil være, nogle dage, hvor jeg ikke er i klassen. Det skyldes, at jeg har Orange til 
prøve i mundtlig engelsk, selv skal ud at være censor på Rønde skole og har 1 
afspadseringsdag, som skal holdes inden ferien. Her vil klassen primært blive dækket af 
andet personale på skolen, Pi kommer forbi en del, og så vil der nok være en enkelt vikar 
også. Grunden til, at Pi er en del i og omkring gruppen, er, at vi har to nye drenge på prøve 
for tiden, og at jeg samtidig er en del væk. Jeg mødte de to drenge i mandags, hvor vi 
hyggede og sagde velkommen. Husk at giv dem og deres familier et smil og en snak, hvis I 
møder dem. 
Den sidste uge før sommerferien er en klasselæreruge (08.15-13.15). Her skal vi hygge, 
skifte klasselokale og afslutte eventuelt uafsluttede ting. Om fredagen er der sidste skoledag 
med alt, hvad der hører dertil af vand, karameller osv. Der er også forældrekaffe og -kage, 
hvis nogen skulle have lyst til at kigge forbi og sige god ferie :)  
Vi ses til sommerfesten!. 



 

Sølv 
Lejren var endnu engang en oplevelse, der 
kommer til at stå som et godt og varmt minde 
hos os alle. Sølv er utrolig gode til at være på lejr 
sammen, og jeg er ret sikker på, at de er så godt 
som klar til udlandsrejser nu. De får dog lige en 
indlandsrejse mere først. 
Skolehjemsamtaler afvikles i denne og 
næste uge, og efterfølgende knokler vi 
på med de sidste faglige elementer, 
samtidig med, at jeg vil lære dem en helt ny 
debatform. De skal lære den at kende, øve sig i 
den og opdage, hvordan man faktisk kan få 
meget konstruktive debatter med andre, selv når 
man slet ikke er enige. 
Sommerfesten er også lige om lidt. Hvad 
musiklærerne sysler med er stadig hemmeligt, 
men glæd jer. Der er program for og info om 
sommerfesten på Viggo senere.  
Den sidste uge før ferien møder Sølv 8.15-13.15 til 
klasselæreruge, inden vi fredag skal sige farvel til Rød og Orange med karameller, vand og 
tudende lærere. Den dag er I velkomne forbi til en feriekrammer indtil 14.30. 
Hav en skøn og solrig weekend. 
Gitte 

Gul  
Gul har haft en fantastisk lejrtur til Bornholm. Her er et udvalg af beretninger fra deres tur. 
God læsning:-) 
Cykeltur til Jons Kapel og Hammershus 
Vi har cyklet 24 kilometer på Bornholm! Det var VIRKELIGT HÅRDT! Jeg stod af nogle 
gange og trak op af bakken, fordi det var så HÅRDT! Sveden kørte ned af ryggen på en som 
en racerbil. Mine ben var helt ømme både under turen og efter turen! Jeg siger dig, at det 
var hårdt! Det gik hele tiden op og ned af bakke. Det er værst op og bedst ned, for så kunne 
ens ben bare slappe af. Jeg havde det bedst med at være bagerst, fordi så var der ikke en, 
der pressede en med at komme op af bakke. Jeg blev nødt til at stige af cyklen og trække op 
de fleste gange. Efter en lang cykeltur afleverede vi cyklerne tilbage og sprang derefter i 
havnebad for at afkøle os efter denne forfærdelige tur! Jeg fortrækker at køre i bus næste 
gang.  
Skrevet af Rigmor(-:   

Projekt Klud 
I halvanden måned har Sølv 

arbejdet på at reducere mængden af 
plastikholdige karklude på skolen. 
Vi er gået fra et ugentligt forbrug på 

over 200 klude til under 100. 
Næste skridt er at udfase de 

plastikholdige klude og erstatte dem 
med upcyclede klude lavet af gamle 

håndklæder. 
Til det skal vi bruge håndklæder. 

De skal afleveres inden 
sommerferien i kassen i 

Mellemtrinets køkken. Alternativt til 
Gitte, hvis I kan finde hende.



Vi startede dagen ud med at vi skulle hente cykler. Vi havde hørt, at vi skulle cykle rigtig 
langt, og det ville blive rigtig hårdt. Først skulle vi til Jons kapel og så hammershus. Vi 
begyndte at cykle. Vi var spændte på, hvordan Jons kapel og Hammershus så ud, og vi var 
klar til en rigtig lang cykeltur. Vi begyndte at cykle, det var ikke så hårdt det første stykke 
vej, men så mødte vi en mega stejl bakke. Jeg synes, den var virkelig hård, og jeg svedte 
helt sindssygt, sveden løb ned af mig, men jeg kunne stadig ikke se toppen. Vi kom op, og 
jeg var helt færdig. Jeg var træt, og jeg havde ikke lyst til at cykle mere. Vi kunne se, at der 
kom mange bakker, men de var ikke så hårde som denne. 
Da vi ankom til Jons kapel, var vi trætte - rigtig trætte! Vi skulle gå et stykke vej til Jons 
kapel. Vi skulle ned af nogle trapper, de var rigtig stejle, og der var langt ned. Jeg 
krummede helt tær fordi der var så langt ned. Da vi kom ned til jons kapel, fandt jeg ud af, 
at det bare var en grotte. Jeg troede, det var en gammel kirke eller sådan noget. Men der 
var ihvertfald flot, og der var en rigtig flot udkigspost. Vi gik tilbage og spiste lidt af vores 
madpakke, inden vi skulle videre. Heldigvis fik vi overtalt Anette til, at vi måtte bruge vores 
souvenirpenge på en is; vi skulle bare skrive en god forklaring i vores dagbog på, hvorfor vi 
havde brug for en is. Men nu skulle vi videre mod Hammershus. Og vi skulle igen op af en 
masse bakker. Det var hårdt. Der blev ved med at komme stejle bakker. Jeg var træt og gad 
godt at være hjemme og slappe af på campingpladsen. Efter nogle hårde bakker ankom vi 
endelig til Hammershus, men der var meget tåge der. Men det var faktisk meget flot. Først 
skulle vi lige have noget at spise, og så gik vi over til Hammershus. Jeg syntes, det var 
meget flot bevaret. Efter vi havde gået lidt rundt på Hammershus skulle vi hjem, men 
heldigvis fandt Anette en bedre vej hjem. Vi skulle stadig op og ned af mange bakker, og vi 
kom også ind i en helt masse tåge, hvor det var rigtigt svært for bilerne at se os. Jeg var 
meget træt, men heldigvis kom vi alle hjem i et helt stykke og kunne endelig slappe af efter 
en lang dag.  
Skrevet af Villads 



 
Jeg vågnede op kl. 7:00 og begyndte at spise 
Cornflakes. For at være helt ærlig syntes jeg det 
smagte ret kedeligt, men i det mindste havde vi 
noget. Jeg tog mit tøj på, børstede tænder og 
lavede madpakke. Min mad var ikke helt noget, 
som jeg var vant til. Den bestod af to stykker 
brød, noget chili mayo eller pesto smurt på 
brødet, et stykke salami og salat. Der var også 
andet i min madpakke. Der var en juice og et 
æble. Nå, men videre med historien. Alle 
hytterne skulle mødes ud foran Anette og 
Roberts hytte. Jeg havde glemt min drikkedunk, 
så jeg løb tilbage med nøglen til vores hytte. Jeg 
prøvede at stikke nøglen ind i døren, men den 
gad ikke at låse op. Jeg forsøgte igen og igen, 
og men den virkede ikke. Så kiggede jeg op i 
panik, og så at det var den forkerte hytte. I 
chok spurtede jeg hen til vores hytte (lige ved 
siden af). Og nøglen passede. Hurtigt åbnede 
jeg døren og så, at de fleste af vinduerne stod 
åbne, og at lysene stadig var tændt. Med det 
samme lukkede jeg vinduerne, slukkede alt 
strømmen og fyldte min drikke dunk op. Jeg løb ud af huset, låste døren og spurtede hen til 
Anette. Alle fra min klasse var langt foran mig, men jeg orkede ikke at løbe hen til dem, så 
jeg gik bare med Anette. Vi gik hen til cyklerne, og i løbet af ingen tid var vi alle oppe at 
køre. Turen til Jons kapel var fin nok, men da vi var på vej til Hammershus, var det et rent 
helvede! Bakkerne var stejle, og det værste var helt klart at Robert sang. Aldrig har jeg 
svedt så meget som den dag. Vi så slottet, jeg tog en helt masse billeder, så på trods af 
anstrengelserne det var sjovt nok.  
Skrevet af Paul 

Gul klatrer i træer 
Gul gruppe har får nylig været på lejr, hvor vi lavede en masse sjove og spændende ting. 
Jeg vil fortælle om vores til til klatreparken. 
Onsdag skulle vi på klatretur. Vi kørte med bus det meste af vejen derud, men der var 
stadig et godt stykke, vi skulle gå. Da vi ankom til receptionen, var jeg så spændt, jeg ville 
bare op og klatre, men vi skulle først have en masse grej på. Så ankom vi til selve 
klatreparken, den var meget stor og flot. Først skulle vi have en instruktion om, hvordan 
man brugte de forskellige spænder. Der var et spænde, der altid sad fast på banen, som ikke 
kunne falde af, og så var der også et ekstra spænde, som man kunne klikke af og på, og det 
sidste var en svævebanespænde, som vi skulle bruge til svævebanerne. Instruktøren fortalte 
også, at der var forskellige sværhedgrader. Der var en grøn bane, som var den nemmeste, 



så kom den blå bane, som var meget 
højere, en hvid bane, der også var 
meget høj og næsten kun bestod af 
svævebaner, og så tilsidst en rød 
bane, som var den højeste. Efter 
instruktionen kunne vi komme igang 
med de sjove baner. Jeg tog en blå 
bane sammen med Mads og Villads. 
Den var uhyggelig, men vildt sjov. Vi 
skulle igennem en masse 
forhindringer. Efter vi havde prøvet 
de forskellige baner skulle Marcus, 
Sylvester, Johannes og jeg op i den 
røde bane, som de eneste fra vores 
klasse og nogen af de eneste i 
parken. Vi skulle have et ny 
svævebanespænde på, der havde 
bremser. I starten af banen var der 

en lang stige op til træet, så kom der en lang svævebane, som vi skulle over. Efter et stykke 
tid med massere af lange og uhyggelige forhindringer kom vi til en, hvor man skulle gå på 
en virkelig lang snor, og man havde kun en ting at holde fast i. Jeg kunne mærke mine ben 
ryste jo længere, jeg kom ud på banen, og sveden løb ned af min pande. Vi var vist 18-20 
meter oppe. Efter en masse lange og hårde forhindringer kom vi til den sidste svævebane. 
Hele banen tog over en time, men det var det værd og en af de sjoveste ting, jeg har lavet. 
Skrevet af Hjalte 

Onsdag var vi i klatrepark, og det var mega grænseoverskridende. Vi kørte med to busser. 
Den første bus var fra Hasle til Alling, og så fra Allinge til Rø. Vi gik det sidste stykke hen til 
klatreparken, solen skinnede, det var meget hårdt og varmt. Da vi ankom til klatreparken, 
var der en instruktør, der hjalp os med at få udstyret på. Udstyret var både tungt og stramt. 
Vi skulle gå lidt for at komme hen til selve parken, og det var varmt. Da vi kom derhen, var 
der mange høje træer, og udfordringerne så rigtig sjove ud. Der var en instruktør, der viste 
os, hvordan man skulle gøre på en babybane. Efter vi alle havde været igennem 
babybanen, kunne man enten tage en gul bane, grøn bane eller en blå bane. Den gule var 
den nemmeste, så kom den grønne, derefter den blå og hvid og til sidst var der den røde 
bane. Den var oppe i omkring 20 meters højde. På alle baner var der også svævebaner, og 
de var mega sjove, man kørte med fuld fart og susede gennem skoven, og den stoppede 
næsten af sig selv. Men på den hvide og den røde bane, skulle man have bremser på, så 
man selv kunne stoppe. Den hvide bane havde den længste svævebane og den var vild sjov. 
Efter en lang dag på klatrebanen skulle vi hjem. Vi gik hen til et busstoppested, ventede på 
bussen, og da vi kom hjem, tog vi en tur i havnebadet om aftenen. Det var dejligt og også 
lidt koldt.  
Lavet af Louie  



 
Gåtur fra Helligdomsklipperne til Gudhjem 
I fredags for to uger siden kom vi hjem fra 
vores lejrtur i Bornholm. Det har været en 
mega hyggelig tur. Om torsdagen var vi på 
en tur til Helligdomklipperne. Vi kørte med 
bus derover. Da vi ankom var der en masse 
trapper ned. Det var mega smukt, og der var 
en masse klipper. Vi tog mange billeder 
dernede. Der var meget varmt. Der var også 
en bro, som førte hen til en grotte. Mange 
var allerede nået ned i grotten. Der var en 
stige, man skulle gå ned af, den var meget 
stejl. Da jeg kom derned, var der mange sten 
og nogle tætte klipper. Der var en lille grotte, 
man kunne gå ind i. Den var mega smal, og 
det var meget mørkt, så jeg var lidt bange for 
at træde i noget forkert. Lidt tid efter gik vi 
ud af grotten. Det var en befriende følelse og 
komme ud, da der var meget klemt derinde. Vi gik vi op igen, der var rigtig mange trapper, 
og det var hårdt at gå op ad dem. Da vi endelig var kommet op, var vi tørstige og sultne. Vi 
satte os på jorden og tog vores madpakker frem. Efter vi havde spist, fik vi lidt solcreme på, 
fordi solen skinnede og der var vildt varmt. Derefter skulle vi videre afsted mod Gudhjem, 
denne gang skulle vi gå. Mig og nogle af de andre piger gik i fortroppen og snakkede. Det 
var mega hyggeligt. Midt på vejen får vi øje på et vandfald. Det var mega smukt, og der var 
en flot udsigt ned til havet. Vi gik og gik, indtil vi nåede Gudhjem. Mig og alle pigerne gik 
sammen. Der var små butikker rundt omkring, hvor man kunne købe souvenirs. Vi gik lidt 
rundt, og alle pigerne fandt ting til deres familier, men jeg kunne ikke finde noget. Det var 
meget hårdt at gå op af alle de stejle bakker, og ovenikøbet var der også mega varmt. Tiden 
fløj afsted, og jeg var den eneste, der manglede en gave. Jeg var mega stresset. Mange af 
pigerne gik tilbage til der, hvor vi skulle mødes, imens mig og Iben skynde os alt hvad vi 
kunne. Til sidst blev vi nødt til bare at gå ind i en butik. Det var måske ikke lige det, jeg 
ville have, men vi købte en pose karameller til min mor. Vi løb alt, hvad vi kunne, og nåede 
det heldigvis til tiden. Vi gik op mod busstationen og kørte hjem. Alle var mega udmattede 
efter turen.  
Skrevet af Ronja 

I forrige uge var vi på lejr på Bornholm. Der skulle vi være i en uge. Torsdag skulle vi til 
Helligdomsklipperne og til Gudhjem. Vi tog en bus hen til Helligdomsklipperne. Da vi kom 
hen til klipperne, var der også andre skoler. Vi skulle ned af nogle trapper, så vi bedre 
kunne se det hele. Trapperne var lange, og der var mange mennesker, der skulle op og ned 
af dem, så det var lidt hårdt. Der var meget pænt og smukt, da vi endelig kom ned. 
Klipperne var kæmpe, så man følte sig helt lille i forhold til de gigantiske klipper. Så var det 



videre. Nu skulle vi ned i “Den Sorte Gryde”. Der skulle vi også ned af trapper, men det var 
det hele værd, for da vi kom derned, var der en grotte, og der var meget smukt. Nåh, men 
vi havde jo ikke hele dagen, vi skulle nemlig også gå hele vejen til Gudhjem, som lå ca. 6,5 
km væk derfra. Turen var hård og lang, men også sjov og hyggelig. Der var smuk natur og 
en pæn strand, som man kunne se på, der var også et vandfald. Endelig kunne vi se 
Gudhjem, det var en lille, men smuk og charmerende by. Det var dejlig varmt og solen 
skinnede. Gaderne i Gudhjem var stejle, men det var ingen sag for seje gul gruppe. Nu var 
det tid til at købe souvenirers. Det havde vi en time til at gøre. Da alle var klar, gik vi op til 
busstoppestedet og ventede på bussen. Bussen kom endelig, og vi satte os ind. Jeg var 
meget træt, da vi kom tilbage til hytterne. Det var en god dag, og en helt fantastisk lejr. 
Skrevet af Ofelia 

Havnebadet! 
Nu er vi hjemme fra en dejlig tur på Bornholm. Mange af os syntes, at havnebadet var en af 
de bedste ting. Og det er det, jeg skal skrive om.  
Hver aften tog vi ned til Hasle havnebad, hvor vi fik en dejlig dukkert. Der var to vipper 
man kunne hoppe ud fra. De var lavet af træ, så det var ikke ligesom dem, man hopper fra i 
svømmehallen. Når man stod på vippen, var det lidt skræmmende, fordi man kunne se hele 
vejen ned til bunden, som var fire meter nede i vandet. Men heldigvis var der næsten ingen 
tang, og det var jo dejligt, for der er ikke noget være end at komme op og have tang over 
alt. Det var også smukt at stå der og kigge ned, næsten som om at man var på en anden 

planet. Det så helt magisk ud. Men 
når man så hoppede i var det helt 
anderledes. Man fik et kuldechok, 
som om at man lige var hoppet ned i 
isterninger. Og jeg kan godt sige dig, 
at man bare ville op af vandet 
hurtigt. Når man så var kommet op, 
var det sådan en dejlig følelse, så 
man bare fik lyst til at gøre det igen 
og igen. Man følte sig uovervindelig. 
Det lyder måske lidt dumt, men det 
var en rigtig god følelse. Det gjorde, 
at det var rigtigt dejligt at komme 
hjem til hytterne. Så glædede man 
sig bare til næste dag, hvor man 
kunne springe i havet igen.  
Skrevet af Liva 

Resten af Gul gruppes beretninger 
kan I læse i klassen til sommerfesten. 
Håber I alle får en dejlig pinseferie. 
Kh Anette 



Overbygningen 
Overbygningen er gået i “boks”; der er prøver, og det fylder en del både for lærere og 
elever. Det betyder at dagene og skemaerne ikke helt ser ud, som de plejer for Hvid og Blå, 
da vi lærere er ude som censorer og fører Rød og Orange til prøve. Omvendt har der 
virkelig været tid til fordybelse i NDF Elsker Prince ugen. Wow, hvor skal I glæde jer til at 
se alt det fine kunst og lytte til den fede musik til sommerfesten d. 22. juni. 

M/T-festival 
Den 24.-26. juni drager vi til festival i Aalborg. Grupperne skal med toget fra Randers, og 
desværre skal vi ikke med samme afgang allesammen. Blå, Hvid og Rød skal med toget kl. 
10.10, mens Orange skal med toget kl. 10.25. Vi glæder os til at komme på festival med 
ungerne! :) 

Sommerfrokost 
Ligesom sidste år så afholder vi sommerfrokost for hele overbygningen torsdag d. 27. juni. 
Vi har i år besluttet, at det er Hvid og Blå, der sammen står for at medbringe maden. Det 
drejer som om en pakke smør o.l. per elev, så det er nemt.  
Sidste skoledag er fredag d. 28. juni, hvor Orange og Rød laver lege, kaster med karameller 
og sprøjter med vand, inden hele skolen siger farvel til dem på rørstrømsk manér. Tænk at 
der allerede er gået et helt skoleår. 
Vi i OB-teamet glæder os til at se jer og feste sammen med jer til sommerfesten :) 

De bedste sommerhilsner 
OB-teamet 

Blå 
Kære forældre i Blå 
Vi arbejder lige nu med Romantikkens kunst og samfund. Vi har stiftet bekendtskab med 
begreber som nationalromantikken, universalromantikken, den spidsborgerlige 
kulturstrømning, Biedermeier, læst digte og sange om fædrelandet, og lige nu fokuserer vi 
på Guldalderens kunstmalerier. De er blevet inddelt i grupper, der hver har fået et 
guldaldermaleri, som de skal lave en grundig billedanalyse af. De skal forberede en 
fremlæggelse til mandag d. 17. juni, som også er sidste dansk- og historietimer i dette 
skoleår.  

Djurs Sommerland tirsdag d. 18. juni 
Jeg vil gerne tage Blå med i Djurs Sommerland tirsdag den 18. juni, men det kan kun lade 
sig gøre med egen betaling eller sæsonkort. Til gengæld så betaler vi buffet til hele baduljen 
med de hårdt optjente penge, vi efterhånden har. Jeg ved, at der er enkelte fra klassen, der 



allerede har sæsonkort, mens andre siger, at de forventer at få/købe et. Måske dette netop 
er anledningen til at give et tilskud til deres sæsonkort :)  
Jeg vil opfordre til at alle tager en bus sammen fra Grenaa og evt. følges ad hjem. Der afgår 
bus fra Grenaa Trafikterminal kl. 09.10 og retur fra Djurs Sommerland kl. 15.01 og igen 
16.10. Jeg skal være tilbage på skolen kl. 16.00, så jeg tager derfra kl. 15.00. 

M/T-festival 
Det er også snart tid til festival. Vi købte sidste år to store telte til klassen, som i hvertfald 
halvdelen kan indlogeres i. Hvis I har telte, som I gerne låner ud, så lad mig endelig vide 
det. Jeg laver en telt-fordeling sammen med klassen i den kommende uge. HUSK at toget i 
år afgår fra Randers kl. 10.10 mandag og er retur onsdag kl. 12.10.  
Ved skoleårets start aftalte vi at Maja, Mathilde, Clara, Valter, Daniel og Andrea står for 
kørsel til Randers, mens Rose, Mikkel, Emma, Esther, Julia og Kathinka henter.  

Sommerfrokost i OB 
Blå og hvid står i år for sommerfrokosten i overbygningen torsdag den 27. juni. Hver elev 
skal have en lille ting med hver (smør, brød, æg e.a.), så det er en nem opgave. Jeg laver en 
plan sammen med blå og hvid for hvem, der skal have hvad med.  
Derudover vil jeg selvfølgelig minde jer alle sammen om sommerfesten den 22. juni. Vi 
glæder os til at feste med jer :) 
De bedste hilsner 
Stefan 

Rød/Orange 
Niendeklasserne er i fuld gang med prøveforberedelser og prøver. Samtidig forbereder de i 
deres fritid deres dimission og sidste skoledag, samt eventuelle indslag til sommerfesten. Del 
Inger lidt zombier, når de dutter rundt på skolen i deres helt egen bobbel, men de er dog 
kontaktbare, hvis man gør en indsats.  

Kære Orange! 
Tiden flyver afsted. Jeg kan godt huske, at I sidste år ved denne tid ængstelig iagttog Rubin 
gruppe og konstaterede, at det med eksamen, det var ikke noget for jer. Men nu er I midt i 
det og snart færdige. :-)  
De sidste uger her er præget af opbrudt skema. Dels har I forberedelsesdage, dels er der 
eksamen. Derudover oplever I, at vi lærere er fraværende pga eksamen i Rød eller 
censorater. Jovist, der er “run” på.  
Men jeg glæder mig til, at vi får nogle sidste gode dage sammen, nemlig vores sidste tur, der 
jo er musik-og teaterfestival i Ålborg. Jeg har fået togtiderne, og derfor skal der findes 
kørsel til Randers. Jeg lægger tiderne ud i forum, under Oranges rum, så kan I melde jer på. 
Ikke mere for nu. God weekend og festlig pinsesol til jer. 
kh Jose


