Sommerferiebrev 2019

God
sommerferie
fra kontoret

Kære alle.
I ønskes alle en rigtig god og velfortjent sommerferie. Tusind tak til alle jer forældre for en
rigtig god sommerfest i sidste uge. Det var en dejlig dag med boder, musik og rigtig god
stemning. Uden jeres kæmpestore indsats ville vi ikke kunne lave skole, som vi gør, og som
vi gerne vil på Norddjurs Friskole.
Tusind tak fordi I hjælper, byder ind, løfter opgaver og så klart og helhjertet har valgt og
fortsat vælger fællesskabet på skolen TIL.
Det forløbne skoleår har vanen tro været
fuld af aktiviteter og arrangementer og vi
glæder os alle til - efter en dejlig ferie - at
komme tilbage og komme i gang med alt,
vi har planlagt for det kommende skoleår.
Årets Fælleslejr afholdes tirsdag til
torsdag i uge 34. Der vil i forbindelse
med skolestart komme meget mere
information om årets Fælleslejr, men sæt
allerede nu et X i kalenderen fredag d.

23. august kl. 11.00-12.30, når årets Fælleslejr vanen tro
afrundes med et stort og meget festligt sambaoptog til Torvet.
Sidste skoledag skal vi synge Rød og Orange gruppe samt de

Rengøring
Uge 26: Orange 2 og Bronze.
Fredag kan

elever fra Blå, der tager 9. klasse på efterskole, ud af skolen.

Sommervedligehold starte op i

Selv om NDF ikke er en efterskole, så har vi altså alligevel en

OB og på de områder, som

ʻstore-tude-dagʼ; det er en gammel tradition. For at sidste

fritteren ikke benytter.

skoledag kan afsluttes med smil og kram, så inviteres I alle til

Uge 27: Sommervedligehold

det store kagebord, kaﬀe og sommerferiekram i Fritteren fra

kan starte op fredag
eftermiddag i fritterområdet

13.30-14.30. Vi håber at se rigtig mange af jer.

og salen.

Vi ses igen til skolestart mandag d. 12. august kl.

Uge 31: Sommervedligehold

17.00-19.30, og HUSK at skolestart er for hele familien på

slutter senest fredag, den 2.

Norddjurs Friskole.
Programmet for første skoledag er som følger:

august. Skolen er lejet ud
lørdag den 3. august til Sarah
Kildegaard.

17.00 Alle børn og voksne mødes i salen til velkomst,

Uge 32: Brun og Blå 1. Skolen

præsentation af personalet og nye børn samt en sang.

er lejet ud lørdag den 10.

17.30 Eleverne går i klasserne med deres gruppelærer,

august til Michael Bilde.

forældrene går med til et kort goddag.

Uge 33: Bronze og Blå 2.
Skolen er lejet ud fra fredag

18.00 Fællesaktiviteter på de enkelte trin, måske et par

eftermiddag til og med søndag

løbesko er en god ide.

middag til Brit Bager. Uge 34:

18.45 Fællesspisning af medbragt med. Vi tænder den store

Grå og Blå 3. Skolen er lejet

gril, så medbragt kød kan grilles. Husk også drikkevarer samt

ud lørdag den 24. august til

tæppe til at sidde på.

Carina Damkjær.
Uge 35: Indigo. Skolen er lejet

19.30 Første skoledag er

ud fra lørdag den 31.

slut, vi rydder op og

september til søndag

går hjem.

formiddag af Sune

Rigtig god ferie til jer
alle

Kierkegaard.
Uge 36: Guld og Lime 1.

De bedste hilsener
Dorte

Arrangementer
Uge 26: Fredag er sidste skoledag med vand, karameller og farvelssang til Rød og Orange og på-gensynsang til alle os andre.
Uge 27: Fritteren er åben for tilmeldte børn.
Uge 32: Fritteren er åben for tilmeldte børn.
Uge 33: Skolen starter mandag den 12. august klokken 17-19.30. Tirsdag er klasselærerdag og onsdag,
torsdag og fredag er der fælleslejrforberedelser.
Uge 34: Hele ugen står i fælleslejrens tegn, og vi slutter med et brag fredag med samba på torvet.
Uge 35: Mandag er der bestyrelsesmøde, onsdag er der udendørsudvalgsmøde.
Uge 36: Lørdag er der udendørsdag fra 9-13, husk tilmelding på Viggo.

Kære forældre og børn.

Fritter

Det har været en travl
sidste tid med
brydemesterskaber,
bøvsekonkurrence,
bolsjefremstilling til

sommerfesten, sommerfest,
udewellness, rulledage, julehygge, gamerdage,
Bronze-bestemmer-mad og aktivitetsdag,
musikinstrumentfremstilling, vandkrig, masser
af bål og udendørs hygge. Selvom vi har haft
travlt, har det også været dejligt at se jeres
engagerede og glade børn i de mange
forskellige aktiviteter.
Vi har også haft fornøjelsen af at have haft
Anna-Klara ansat som hjælper i tidlig skolestart
de sidste tre måneder. Anna-Klara er faldet
rigtig godt til i fritteren både blandt børn og
personale, så det er med vemod, at vi nu må sige farvel til hende. Anna-Klara
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skal snart nedkomme med sit andet barn, og vi ønsker hende og hendes
familie alt muligt held og lykke fremover, og så håber vi, hun kigger forbi og
viser mindstearvingen frem, når der bliver plads i hendes kalender til det.
Tusinde mange tak for et godt samarbejde, Anna-Klara.
Nu er det så ved at være tid til sommerferie, og det tror vi alle glæder sig til.
HUSK at sove længe, at spise masser af kolde is, at få solcreme på, at komme på stranden,
at slappe helt af, at læse, at lytte til musik, at hygge med familien og at glæde jer til vi ses
igen.
Vi takker jer alle rigtig
mange gange for et
fantastisk dejligt og rart
fritterår og ser frem til
et nyt spændende år
med glade børn og
masser af gang i den.
Kærlige sommerhilsner
fra Fritterteamet.
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Indigo

Kære
Indigo
Så er det det sidste
månedsbrev fra mig.
Heldigvis overtager
Anette, hvor jeg slipper,
og heldigvis skal vi ikke
sige helt farvel.
Vores tre måneder som tidlig-skolestartere er ﬂøjet af sted, ingen af børnene kan huske
nervøsitet ved at skulle starte i skole og heldigvis for det.
Vi har øvet at sidde stille, lytte, lave opgaver, gå på tur, komme ind, når det ringer, række
hånden op og meget meget mere. Det har været en fornøjelse at se de skønne Indigobørn
fra første skoledag også til nu, sikke et spring de alle sammen har taget.
Vi har fået os en masse nye venner, både store og små, voksne og unge, drenge og piger.
Det har ikke altid været lige nemt eller sjovt, når de voksne har skulle bestemme, men de
små indigobørn er kommet igennem det hele, og hold op, hvor er de seje.
De er skoleklar, og det bliver så godt at starte i 0. klasse. Efter sommerferien.
Husk at nyde sommerferien og hinanden, spis en masse is og kom ud at bade lige så tit I
kan. Jeg glæder mig til at høre, hvad I alle sammen har lavet i jeres ferie.
Jeg vil på Anna-Klaras og egne vegne takke for et super godt samarbejde, for gode snakke,
store smil og ikke mindst tiden med jeres skønne børn. Det har været en fest, til tider en
smule udfordrende, sjovt og spændende, men mest en helt fantastisk tid.
Vi ses alle sammen efter ferien i 0. klasse.

Børnenes første
skoleår er slut!

Guld

Når næste
månedsbrev kommer,
går

de i 1. klasse - jeg ved ikke,

hvor tiden blev af, men jeg synes, den
gik lidt for stærkt.
Sammen med jeres børn har jeg en
lang række af værdifulde minder og
guldkorn, der er blevet sagt i løbet af

en skoledag. De stærkeste minder har jeg fra
vores lejr, uger i værkstedet og fra vores turtorsdage. Siden slutningen af marts har vi på
vores tur-torsdage sammenlagt gået 57 km i alt
slags vejr og uden brok! Det var aldrig gået,
hvis ikke I forældre havde bakket op om
turprojektet; Bålvenlige madpakker, ordentlige
sko, snitteknive og rygsække pakket med det
nødvendige til en turdag.
Jeres børn er fantastiske, men det er I sandelig
også som forældregruppe.
Da børne-bølgerne gik halvhøjt i klassen, trådte
kontaktforældregruppen til og arrangerede playdates, og resten af forældregruppe bakkede op.
Jeres børn har på hver deres måde beriget mit
liv som børnehaveklasselærer. De har hver fået
en lille sommerhilsen med hjem i tasken; et
vandreemblem, som de i den grad har fortjent,
samt “Sommerferieloven for børn i Guld gruppe”. Jeg ved, at klumpen i halsen vil kunne
mærkes, når jeg ønsker dem en dejlig lang sommerferie.
Tak for året der gik, og tak for lån af jeres dejlige børn.
Rigtig god sommer til jer alle.
Kh Anette

Det her er det sidste månedsbrev fra Lime, hvor de stadig går i 1.
klasse. Lidt vildt at tænke på, at de snart skal begynde i 2. klasse.
Sommerfesten var som altid en succes, og selvom vi skylder Anette

Lime

en del guldstykker, så var Limes boder også rigtig vellykkede. Tak for
jeres hjælp.
Denne sidste uge har vi brugt på bl.a. at hygge med bål, pølser og brød.
Oprydning i klassen
og selvfølgelig også lidt dansk
og matematik.
Loa og Charlie virker til at have
haft et par gode uger i Lime; jeg
melder ud på Limes gruppe på
Viggo, når vi ved, om de bliver
i Lime.
Husk at tømme kasserne i
klassen, inden I tager på ferie.
Lidt om læsning i ferien
Jeg er stor tilhænger af, at børn

har ret til ferie og afslapning, men
ferie behøver langt fra at betyde,
at så har man også ferie fra alt,
der har med bøger at gøre.
"Forskellen på stærke og svage
læsere vokser desværre ofte i løbet
af sommerferien, viser
undersøgelser. De stærke læsere,
der læser mange bøger, udvikler
deres læsning, mens de svage
læser, som ikke læser ret mange
bøger, i bedste fald går i stå. I
værste fald går de tilbage i deres
læseudvikling, fordi de ikke får
øvet sig.” Uddrag fra artikel i Folkeskolen af: John Villy Olsen, 12. jun. 2014.
Læs også “Hold læsningen ved lige i ferie” her: https://elevakademiet.dk/hold-...
Alle i Lime har fået en lille plakat med hjem omkring Fif til ferielæsning, som I også kan
bruge som inspiration. Hænger også i klassen.
Rigtig god sommerferie, vi ses i 2. klasse.
Brian

Så skal jeg da lige love
Grå

for, at sommeren
kom!
I juni måned har vejret
været, så vi har kunnet
være udenfor i nogle af

timerne.
I billedkunst har vi fortsat vores projekt om
landart, så skolens grund har været virkelig
ﬂot pyntet med blomster og hvide sten - og
en meget frygtindgydende haj!
Vi har afsluttet forløbet om ordklasser i
dansk, og Grå er faktisk virkelig gode til at
kende forskel på dem og begynder at forstå
de forskellige bøjninger også. I sommersolen
lavede vi et tillægsordsløb med poster fordelt
rundt omkring. Det var rigtig sjovt.
Vi øver stadig i at være helt stille, når der er
stillelæsning, og i at lytte, når andre taler. Det går rigtig ﬁnt. Vi hjælper bare somme tider
hinanden med at huske det :-D

Op til sommerfesten har vi
øvet en masse gode sange
og lavet virkelig ﬂotte skilte.
Alle hjalp bare så ﬁnt til, og
hold nu op, vi ﬁk mange
gevinster ind til lykkehjulet!
Jeg troede, jeg skulle levere
en masse tilbage efter
festen, men vi havde
fuldstændigt udsolgt.
Tusind tak til alle børn og
forældre for at være
sammen om så fantastisk
hyggelig en sommerfest!
Nu banker sommerferien på døren. Det betyder forhåbentligt sand mellem tæerne, vådt
badetøj, sol, masser af is og dejlige familietimer.
Jeg glæder mig helt vildt til at høre om 21 forskellige måder at holde sommerferie på, når vi
er tilbage fra ferien! Med de ord ønsker jeg jer alle, at I må få en helt fantastisk
SOMMERFERIE!!! :-D
Jessica

Mange tak for en fantastisk sommerfest.

Bronze

Bronze børn var rigtig gode til at hjælpe med at få alt gjort klart til
dagen, både med at bage pølsehorn, lave frugtspyd, lave ﬂotte skilte,
pakke slik og gøre kiosken
klar. I lørdags klarede de

opgaven med at stå i kiosken rigtig
ﬂot. De var gode til at hjælpe hinanden og holde
hovedet koldt.
Til alle jer Bronze børn og forældre vil jeg gerne
sige tusind tak for 3 dejlige år som jeres
gruppelærer. Jeg har ikke kedet mig et sekund,
jeg har grinet rigtig meget og har nydt at være
sammen med jer skønne børn og søde forældre.
Tiden er ﬂøjet afsted, og nu glæder jeg mig over,
at jeg fortsat kan følge jer, nu bare på sidelinien.
Kærlig hilsen Lise Lotte
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Kære alle i og omkring gruppen.

Brun

Juni måned har været ret vild,
men vi er kommet i land med det
hele. Som I ved har jeg været meget

væk

pga det ene og det andet, men med lidt

hjælp har vi alligevel nået:

- at sige farvel til storevennerne. Fine rørende
indslag til dimmisionen!

- at lave og stå i bod til sommerfesten. Godt klaret!
- at nå i mål med Fandango i dansk og historieemnet
om Rom.

- at få lavet Odenseﬁlm færdig (to visninger til
sommerfesten; ﬂere har ønsket ﬁlmen delt, men da
den fylder 8 gb, ved jeg ikke lige, hvordan vi griber
den an)

- at rydde op i klassen, så Grå kan rykke ind.
- at ﬂytte ned i vores nye klasse ved siden af Sølv.
Vi har også haft to nye drenge på prøve, og Brun har taget rigtig godt imod dem begge.
Benjamin bliver dog ikke på skolen, så vi mangler stadig en dreng i gruppen. Til gengæld
valgte Villads at blive i Brun gruppe, og det er alle rigtig glade for. Villads har taget imod alt
og alle med åbne arme og er allerede faldet godt til.
For nogle dage siden lagde jeg et link ud i Bruns rum på Viggo. Ved at klikke på linket
skulle man gerne få adgang til en video i Bruns kanal på Skoletube. Den varer næsten 18
minutter og er Bruns teaterforestilling med hjælp fra vores "formidler" på Børnehuset
Fyrtøjet i Odense. Det var en rigtig fed oplevelse at være der, og alle ungerne var meget
begejstrede. Det synes jeg kan ses :)
Til sidst vil jeg bare
sige tak for lån af jeres
skønne unge
mennesker i dette
skoleår. Jeg glæder mig
til at følge dem i 5.
klasse.
Rigtig god sommer til
jer alle!!!
Jakob

Et år med “fortælleren”
Sølv

som fokus er ovre. Vi
har stiftet
bekendtskab med en af
de helt store fortællere,

vi har

genfortalt hans liv, vi har

dramatiseret og kreeret. Og vi har reﬂekteret
over de store fortællinger med et blik i egne, et
blik i de digitale og de musiske. Det har været
levende og rigt. Og af og til forvirrende. Men
jeg håber, I alle har fået smag for og en
forståelse af den fantasi, det liv, den drivkraft
og de drømme, der ligger i både de store og
små fortællinger. Jeg håber, I har fået endnu mere lyst til at åbne bøger og se, hvordan
fortællingerne folder sig ud.
Det har også været et år, hvor I er blevet så store, at I næsten ikke har brug for mig mere.
Sådan skal det være, og selvom I står lige
foran ungdommens port, så har I heldigvis
ikke glemt at lege, være fjollede, kramme
og .... jo, I er faktisk stadig lidt nuttede.
I kan utrolig meget, og jeg glæder mig enormt
meget til det kommende skoleår, hvor jeg for
syvende år i træk har det privilegie at være
jeres gruppelærer. Vi skal knokle, læse, lære,
løse opgaver, synge, kreere, lege, fortælle,
skrive, rejse ud, komme hjem og blive endnu
mere livskloge.
Hav en skøn sommerferie, både børn,
voksne, søskende, hunde, høns, heste og
hamstere.
Gitte.

Gul har skrevet om deres tid på mellemtrinnet og tanker om, hvad
der venter dem i OB:
Gul
Det sidste farvel til mellemtrinet! Efter ﬁre gode år på MT er vi
klar til at ﬂytte over i OB. Der er mange gode minder fra MT, for
eksempel har vi har været på nogle fede lejrture med Anette, hvor vi
har spist godt mad og hygget os. Anette har været god til at
forberede os på at komme i OB, så vi er klar. Noget af det, vi glæder os til i
OB, er det fede natte-løb, og den nye klasselærer Helena, som vi glæder os til at lære at

kende. Den sidste uge er den fedeste uge, mandag var vi ude og spille badminton med
Jeanette. Tirsdag var vi ude at gå tur med vores lillevenner, hvor vi lavede bål og grillede
skumﬁduser. Onsdag gik med oprydning og is. Om aftenen tog vi ud til sejlklubben for at stå
på subboard og spise grillmad. Torsdag morgen tog vi med en bus til Djurs Sommerland og
var der hele dagen. Fredag skal vi lege vandkrig og spise karameller, og så har vi
sommerferie!
MT har været fedt på mange punkter. Stort set alle punkter. Vi har nydt hver en dag
sammen med Sølv og Brun. Vi glæder os til OB, det bliver mega fedt, og så er der jo kun tre
år til vi er færdig - What! Den sidste uge har vi haft klasselæreruge, vi har skulle ﬂytte over i
OB, vi har været meget spændte. Torsdag var vi i Djurs Sommerland hele dagen. Fredag er
sidste skoledag. Rød og Orange går ud, vi får karameller og en fed vandkamp. Efter
vandkampen skal vi synge farvel, og så går vi på sommerferie:)
Det har været tre spændende år på mellemtrinet. Det var fedt at komme over i MT for
første gang, fordi man følte sig som de største. Senere hen, da vi kom i mt2, måtte vi spille
bordtennis, som var meget sjovt. Vi har haft en masse spændende oplevelser i mellemtrinet
som fx. lejr, Reepark osv. Det bliver nogle nemme dage her op til sommerferien. Vi var de
eneste i OB de første dage, fordi blå, hvid, orange og rød var til musik- og teaterfestival.
Torsdag var vi i Djurs Sommerland, det var meget hyggeligt. Fredag skal vi lave vandkamp
og kaste med karameller. Fremtiden i overbygningen bliver hårdere med længere dage, men
også godt. Vi tror, det bliver meget fedt i fremtiden i OB, og næste år skal vi til Musik- og
Teaterfestival på vores skole.
Vi glædede os meget til at komme i MT. Der kunne vi nemlig komme til at spille bordtennis
og komme nogle federe steder hen på lejr. Et af de gode og sjove minder var, da vi var i
Reepark med Sølv og Hvid, hvor vi skulle tage billeder af dyrene og klare opgaver. Vi
glæder os meget til de sidste dage med en tur i Djurs Sommerland, sidste skoledag og
afslutning med Anette. Det bliver fedt, når vi skal holde sidste skoledag med vandballoner,

vand og karamelkast. Vi
håber, der venter os en
dejlig varm og afslappende
sommerferie. Alle glæder sig
og er spændte på, hvordan
det er i OB. Vi vil gætte på,
at det bliver sværere med
længere skoledage og ﬂere
lektier. Men det føles godt at
være på den sidste del af
skolen, hvor vi også skal på
udenlandsrejser samt få en
helt masse gode og nye
minder her i OB.
MT har været sjovt, lærerigt
og en tid, man ville kunne tænke tilbage på som noget godt. Vi kan tydeligt huske dengang,
vi var lærere for Brun og Sølv. Det var rigtigt spændende, men også lidt nervepirrende for
nogle. En anden ting, vi også tydelig husker, er alle de hyggelige lejre med Anette. Det har
været mega spændende og sjovt at være på alle mulige sjove ture rundt omkring i Danmark.
De sidste par dage har vi brugt tiden på at rydde op og ﬂytte over i OB. Som en afslutning
for vores år med Anette holdt vi et fællesarrangement, hvor vi var ude og padle og spise
lækker aftensmad. På vores allersidste dag sammen tog vi med bussen til Djurs Sommerland
for at have en rigtig hyggelig dag med hele klassen. Fredag skal vi have sidste skoledag med
karameller og vandkamp. Det har været et godt år, og vi glæder os til at komme i OB.
Nye tider på vej. Vi er (endelig) ﬂyttet over i OB. Vi har ventet i lang tid på at komme over
i OB, så nu er der kun tre år tilbage af vores skoletid. Vi kommer til at savne MT, men vi
glæder os til nye oplevelser i OB. Vi har brugt to dage på at ﬂytte over i vores nye lokale. Vi
er kommet godt på plads. Vi har nydt den sidste lejr med Anette, og vi har nydt de sidste
par dage med hende. I år er det vores tur til at komme med på natteløb for første gang, det
glæder vi os til og til meget mere, der venter os i OB.
Det har været hyggeligt at være i MT og have Anette som klasselærer. Vi syntes, det har
været sjovt med alle de dejlige lejre og ture, vi har været på. Vi har haft nogle fantastiske år
på MT 1 og 2. I den sidste uge af skoleåret skulle vi lave lidt forskelligt, som afslutningsfest,
Djurs Sommerland, badminton og hygge med lillevenner. På fredag er der vandkamp, og de
store kaster med karameller. Vi glæder os til OB og tre spændende år med Helena og resten
af OB.
… og TAK til jer forældre for et godt samarbejde og TAK for tre fantastiske år sammen med
jer søde, frække og skønne gule børn.
Kh Anette

I skrivende stund beﬁnder vi os på den årlige Lilleskolefestival i stegende

OB

hede i Aalborg sammen med 1700 teenagere fra hele landet, men med
glade børn og voksne alle vegne. Musikken er fantastisk, maden er god
og i rigelige mængder, mens køerne ved vandposterne og isboderne er
længere, end vi kan måle. Alt er, som det skal være.

Ser vi tilbage på juni, har vi haft mere drøn på end sædvanligt, mest fordi vi i år har to
afgangsklasser. Det betyder dobbelt op på de ﬂeste prøver, på papirarbejdet og
vikardækning for de lærere, der fører til prøve, og selv skal ud som censorer, men i sidste
ende også dobbelt op på festlighederne som dimission og sidste skoledag. For fejres skal de,
og det blev de i fredags for deres forrygende, ﬁne resultater.
Hvid og Blå har været rigtig søde til at hjælpe os med at bevare roen og bære over med og
respektere de mange regler for OB, der pludselig blev lavet for at skabe ro og balance
omkring prøverne.
Ser vi i skrivende stund fremad mod de næste par dage, så venter der i morgen, onsdag, en
hurtig lille hjemrejse, og så glæder vi os til en hyggelig og rar sommerfrokost for alle i OB
på torsdag. Vi forsøger at tilføje et nyt element på den, så det er Blå og Hvid, der står for
mad og arrangement, hvor Rød og Orange er gæster. Næste år vil det være Gul og Hvid, der
er værter for Blå og så fremdeles. Det bliver altså et arrangement med 9.klasserne som
gæster. Det håber vi, I vil tage godt imod og bakke op om.
Fredag er sidste skoledag, hvis nogen skulle have glemt det. Vi begynder med fælles
morgenmad for de voksne. Dette står de Røde og Orange for. Der bliver lege i klasserne,
som de også har planlagt, derefter karamelkast efterfulgt af vandkamp og fodbold for Rød
og Orange mod de voksne. Vi, de voksne, håber at slippe helskindede fra dén omgang.
Inden vandkampen udstikker vi selvfølgelig klare regler, der skaber tryghed og sikkerhed for
alle de, der ikke er så glade for det vildeste vandløjer.
Og hermed er vi så på falderebet nået til det endelige ʻgod sommerferieʼ til jer alle. Efter
ferien må vi desværre undvære Stefan, der er lånt ud til Mellerup kommende skoleår. Vi
ønsker ham alt det bedste, men vil savne ham alle mand. Til gengæld er vi rigtig glade for,
at Sasja har valgt at blive hos
os som gruppelærer for Hvid,
mens Jose bliver Blås mor.
Vi ønsker Rød og Orange alt
det bedste og god vind
fremad.
Og så får vi jo nye beboere i
OB - velkommen til Gul efter
ferien!
Rigtig god og solrig ferie til
jer alle.
Kh, OB-teamet

Tak for lån af jeres
børn under
Blå

Lilleskolefestivalen!
Trods
startvanskeligheder
med nogle telte, der

ikke var

intakte (fordi jeg havde glemt

stænger), lykkedes det os alligevel at holde
humøret højt, og pigerne ﬁk helt nye telte at
sove i :) Endnu engang viste turen, hvor
dejlig en gruppe Blå er, og hvor heldig Joseﬁne er, at hun skal overtage klassen i 9. klasse.
Det bliver godt, er jeg sikker på.
Som I ved, så har jeg fået orlov i næste skoleår, da jeg er blevet tilbudt et årsvikariat på
Mellerup Efterskole, som jeg har sagt ja til. Dermed har jeg også sagt ja til, at min og
klassens veje skilles med udgangen af skoleåret, og I kan tro, det har været svært for mig at
indse. De sidste to uger har været en smule vemodige, for hold op, hvor kommer jeg til at
savne dem. Hvis jeg kunne, havde jeg taget hele klassen med, men sådan fungerer det
desværre ikke.
Der er mange ting, som jeg havde set frem til at være en del af med Blå gruppe i deres
sidste skoleår: den kommende fælleslejr, Athen-turen, samfundsfagsturen til København,
ført dem til prøve og ikke mindst Musik- og Teaterfestival, som jeg ville have elsket at
inddrage dem i. Timing er desværre bare ikke noget, man selv er herre over, men når store
drømme og nye muligheder byder sig, må man række ud efter dem, før de kan realiseres,
og det er, hvad jeg har gjort. Jeg
håber så inderligt, at blå også tør
række ud efter drømmene, som
viser sig for dem, når de skal ud og
møde deres fremtid. Det er jeg
sikker på, at de tør.
Tak for to gode år sammen. Jeg
synes, vi har haft et godt og
konstruktivt samarbejde omkring
jeres børns skolegang. I skal have
stor tak for den tillid, I har vist mig
hele vejen rundt. Det betyder
meget!
Til vi ses igen!
De allerbedste hilsner
Stefan (aka Blå Far, der stadig er
helt slået omkuld af den ﬁne sang,
som I fremførte til sommerfesten. I
er så pi..e søde og seje Blå!)

Kære, søde Rødder.
Så er det endelig tid til det sidste ʻvi sesʼ. Det bliver ikke et farvel, for

Rød

jeg er sikker på, vi ses igen. Det har været en god tur de sidste tre år, og
selvom den har været både hård og udfordrende - for nogle mere end
andre - så har den været det hele værd! At se jer alle udvikle jer så smukt

og

vokse jer store og stærke får også mit lærerhjerte til at vokse. Jeg ønsker alt det

bedste for jer på jeres næste og alle fremtidige
dele af jeres veje gennem livet. Tak for turen
<3
Kh, Helena
Kære Orange!
Det er med vemod at jeg
Orange

skriver dette sidste
fredagsbrev. Et sidste tak,
og pøj-pøj på jeres næste
"rejse". Jeg ved, at I er sendt godt afsted. Flere af jer er mere end klar til

næste station, og det er sådan, det skal være.
Tillykke til jer. Tillykke med jeres veloverståede afgangsprøver, tillykke med jeres
veloverståede første del af jeres uddannelse, tillykke med første del af jeres dannelse og
tillykke med de nye og spændende muligheder og udfordringer, I står overfor.
Jeg synes, at I er klædt godt på! I har bevist overfor os alle her på stedet, at I både er
handlekraftige, kreative, dygtige til at argumentere, selvstændige og ikke mindst i besiddelse
af en god portion humor. De censorer, der er kommet i huset for at eksaminere jer, siger det
samme! Og tilsammen er det egenskaber og kompetencer, som vil bringe jer langt og bære
jer igennem de udfordringer og muligheder, I alle vil stå overfor de kommende år.
Når I nu starter på noget nyt efter ferien, så har jeg et helt særligt ønske for jer. Jeg ønsker
og håber, at I vedbliver med at være tro mod jer selv, tro mod jeres drømme og tro mod
den, I er hver især. Aldrig har verden været så fuld af muligheder, aldrig har verden været
så fuld af krav, og aldrig har sådanne unge mennesker som jer været så pressede.
Forventningerne fra uddannelsessystemet, forventningerne fra "de andre", forventninger fra
forældre, fra lærere og ikke mindst forventningerne fra jer selv, skal I takle.
Husk, at der ikke er nogen, der har den rigtige formular for, hvilken uddannelse, der er den
rigtige, eller nogen formular for, hvilken vej, der er den rigtige.
Jeg håber, at I fremover vil kigge forbi, lige sige hej, eller lægge en "her går det godt" hilsen
på vores Facebook-side.
OG kære forældre! Endnu engang skal I have et kæmpestort tak fra mig! I er drømmen af en
forældregruppe, der altid har stået klar med opbakning og velment samarbejde. Man kan
kun skabe god skole i en åben dialog mellem skole og hjem, og det har I i den grad været
en stor og vigtig del af! Tusind tak til jer alle.
Kærlige hilsner
Jose

