
Velkommen tilbage 
Kære alle. 
Endnu engang velkommen tilbage og velkommen til skoleåret 2019/20.  
Det er dejligt at være tilbage. I fredags sluttede vi årets fantastiske Fælleslejr af med vores 
årlige sambaoptog til Torvet. Vi har alle haft en helt i særklasse god Fælleslejr i år. Blå 
gruppe har været virkelig dygtige som årets Bosser, og de har haft et virkelig godt overblik 
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Vi danser samba.  
Aia Caramba



over hele lejren. Tusind tak til Blå gruppe for jeres indsats.  
Stort tillykke til familiegruppen Valhallas Vilde Vikinger, som 
blev vinderne af Fælleslejren. Og kæmpe tillykke til Ludvig 
fra Hvid, Asger og Mathilde fra Blå, der alle tre vandt prisen 
som ”Årets Oliver”. ”Årets Oliver” er skolens 
kammeratskabspris, og i år var det ikke muligt at nøjes med 
at uddele en enkelt pris, så det blev hele tre styk.  
Nu har hverdagen indfundet sig, og undervisningen er i fuld 
gang. Det er nu også meget rart med noget hverdag.  
Som I alle sikkert har hørt på vandrørene, så er Norddjurs 
Friskole værter for Lilleskolernes Musik- og Teaterfestival 
den 22.-24. juni 2020. Vores værtskab betyder, at vi ikke kan 
afholde vores årlige Sommerfest i juni, som vi plejer. I stedet 
vil jeg bede alle om at sætte et virkeligt stort kryds i jeres 
kalendre lørdag den 18. april, hvor vi afholder Forårsfest 
efter samme skabelon som sommerfesten.  
Der afholdes et stormøde i løbet af efteråret omkring 
Lilleskolefestivallen. Dato følger snarest. 
Mange hilsener 
Dorte 

 

Nyt ansigt på Friskolen 
Hej alle forældre og elever på Norddjurs Friskole. 
Kort om mig: Jeg hedder Tine og er 25 år gammel. I 2018 
blev jeg færdiguddannet lærer og læser nu en kandidat i 
Pædagogisk Antropologi på Aarhus Universitet. Til dagligt bor 
jeg i Aarhus, hvor jeg både arbejder som spejderleder og som 
pædagog i en døgninstitution for børn og unge med autisme 
og adhd. I perioden, hvor jeg skal være på Norddjurs Friskole, 
vil jeg være bosat i Grenaa i et sommerhus, så jeg 
forhåbentligt kommer til at lære byen endnu bedre at kende. 

Rengøring 
Uge 35: Indigo. Skolen er lejet 
ud fra lørdag den 31. 
september til søndag 
formiddag af Sune 
Kierkegaard. 
Uge 36: Guld og Lime1. 
Lørdag er der 
udendørsarbejdsdag, og 
søndag er skolen lejet ud til 
børnefødselsdag 10-15 (Ronja 
i Grå). 
Uge 37: Hvid og Lime 2. 
Skolen er lejet ud lørdag fra 
klokken 12 til søndag 
eftermiddag af Simone fra 
Fritteren.  
Uge 38: Sølv og Lime 3. 
Skolen er lejet ud lørdag fra 
klokken 9 til søndag klokken 
12 af Michael Bilde Bach.  
Uge 39: Gul og Blå1.  
Skolen er lejet ud lørdag 9-17 
til børnefødselsdag (Tilde og 
Sivald i Lime) 

Arrangementer 
Uge 35: Mandag er der bestyrelsesmøde, onsdag er der udendørsudvalgsmøde. 
Uge 36: Lørdag er der udendørsdag 9-13, husk tilmelding på Viggo. 
Uge 37: Mandag er der årsplanfremlæggelse for OB 17.30-18.30. Tirsdag er der “2020”-udvalgsmøde 
17-18.30. 
Uge 38: Tirsdag er der forældremøde for Gul i Ungdomsskolen, torsdag afholder Mellemtrinet 
Årsplanfremlæggelse for MT 17-18.30. Samme aften får Sølv besøg af Ung Norddjurs. 
Uge 39: Mandag er der udendørsudvalgsmøde 17-18.30, Bronze har skole/hjem-samtaler.  Lørdag tager Blå 
til Island.



Hvad er det så egentligt, jeg skal på skolen? 
I forbindelse med mit studie skal jeg undersøge et område, set med antropologiske briller, 
og har været så heldig at få lov til at lave feltarbejde på jeres skole. Jeg er optaget af sociale 
dynamikker og fællesskabsprocesser og synes, det er enormt interessant at undersøge, 
hvordan sådanne er tilstede på en skole, hvor kunst og musik er en stor del af 
hverdagslivet.  
Jeg kommer til at være på skolen indtil den 12. november, hvor jeg vil bevæge mig rundt 
blandt både elever og lærere på skolen. Jeg kommer til at lave observationer og interviews 
og håber derfor, at nogle af jer elever er med på at hjælpe mig med dette. 
Jeg glæder mig rigtigt meget til at lære jer allesammen bedre at kende, og I er altid 
velkomne til at komme og sige hej eller spørge ind til, hvad jeg laver! 
De bedste hilsner fra Tine 

Bossehviderne og de 27 små og store dværge 
Nu vil jeg fortælle et eventyr: Der var engang 2 bossehvider og 27 små dværge, de boede 
ude midt i en skov i deres hytte. De havde alle 29 et fantastisk sammenhold. Bossehviderne 
var de smukkeste i hele landet, og der var selvfølgelig også de forskellige dværge. Blandt 
andet var der Gnavpot, som altid skulle se negativt på alt, Dumpe som ikke rigtig kunne 
finde ud af noget, Lystig der altid havde smilet på læben, Arbe som var den 
hårdtarbejdende, tog i mod alle opgaver og fuldførte dem til perfektion.  



Hvert år samledes en masse skabninger i en lejr for at konkurrere om, hvem der var sejest i 
kongeriget. 
Først skulle de have nogle ting på plads, som flag, banner, sang, kampråb osv. Efter det var 
der nogle opgaver og udfordringer, man skulle igennem, såsom fodboldturnering, oprydning 
af den store balsal og stjerneløb.  
Det startede egentligt rigtig godt for Bossehviderne og dværgene til fodbold, men da de 
tabte deres sidste duel, gik de ikke videre til den store finale. Tiden var inde, de skulle 
rydde op i den store balsal, så Bossehviderne tog to dværge med sig og gik i gang. Det gik 
stærkt, og de var fantastiske. Pludselig fandt de ud af, at der var 10 minutter til stjerneløbet, 

så de kridtede skoene og var ekstra hurtige. 
De synes virkelig ikke det var fair, at de fik 
tjansen på det tidspunkt, da de ikke kunne 
nå at gøre det perfekt. Ikke nok med det, der 
var snyd i omløb, der var nogle der havde 
fået ekstra point. Det blev dog ordnet.  
Stjerneløbet blev skudt i gang, og det blev 
meget succesfuldt, troede de. De var sikre på 
sejr, men det fik Bossehviderne og dværgene 
ikke.  
Det var efterhånden gået op for dem, at 
sejren ikke helt var hjemme, så i stedet 
hyggede de sig med hinanden og nød deres 
sidste tid sammen. Som de gode skabninger 
de var, var de med til at fejre vinderne, og 
de levede derefter lykkeligt til deres dages 
ende. 

 

Flipperheltene 
Vores fælleslejr var alt i alt en 
god lejr, og alligevel lidt svær, 
da det også er vores sidste. Vi 
gik derfra som vindere af 
NDF-mesterskaberne, hvilket 
vi OVERHOVEDET ikke havde 
regnet med, fordi vi ikke lige 
havde det bedste hold. 
Grunden til, vi overhovedet 
kunne vinde, var pga. den 
måde, som turneringen blev 
afholdt i år. Det har ikke 
været ligesom de andre år. 



Dog følte vi os lidt uretfærdigt behandlet, da dommeren dømte meget hårdt mod de store og 
gav de små, inklusiv dem fra vores hold, rigtig mange chancer og frispark osv.  
Vi havde nogle rigtig gode børn fra Sølv, Gul og til tider også fra Hvid, men de kunne godt 
være lidt flabede, når man bad dem om noget. De små var for det meste også klar på de 
ting, som der skulle laves; f.eks. når vi skulle på stjerneløb. Men efter en lang dag som 
tirsdag, var de rigtig trætte til sidst. 
Ligesom alle andre år skulle vi lave banner og flag. Det gik godt, og de små ville rigtig gerne 
hjælpe, selv dem fra indskolingen sad i frikvartererne og hjalp os. Det var dog træls, at ens 
ting blev taget uden at folk spurgte, eftersom at man fik point for at have alle tingene i ens 
kasse.  
Maden var sådan okay. Første dag synes jeg (Amalie), at den var lidt dårlig, men jeg er jo 
også ret kræsen.  
Lidt "nederen", at vi selv skulle have service med, for når der skulle vaskes op, forsvandt 
ens ting. MEN Hvid og Gul tog opvasken, og det var fedt, når vi f.eks. skulle lave 
køkkentjans, så kunne de andre hjælpe os i salen.  
Stjerneløb blev desværre givet videre, selvom vi sagde, vi gerne ville lave det. Hvid gjorde 
dog et godt arbejde, men det var træls, at Stjerneløbet ikke var med i den samlede 
vurdering. Stjerneløb er dog altid sjovt.  
De voksne hjalp, så det var tilpas; ikke for meget og ikke for lidt. De var klar på at være 
superhelte. I fodbold var de dog lidt uretfærdige. Men de gav os lov til at bestemme næsten 
alt, og det var fedt. 
Natløb var en god oplevelse, men det var dog lidt træls ikke at have nok tid til at planlægge 
det. Vi startede først med at planlægge natløb i forberedelsesdagene. Man har brug for mere 
tid, så der også 
er tid til alle 
de andre ting, 
der hviler på 
ens skuldre 
som boss. 
Det har været 
en mega god, 
men hård, 
lejr, og Hvid 
skal glæde sig 
til at være 
bosser, for det 
er rigtig sjovt 
og hyggeligt. 



Valhallas Vilde Vikinger 
Valhallas vilde vikinger - nu med fire V’er, fordi vi vandt. 
Fælleslejren i år var skidesjov og superhyggelig. Med alt fra sjove navne til sjove sange var 
der lagt op til en ordentlig omgang hygge. Da lejren sluttede var der en familiegruppe, der 
stod tilbage som vinderne; Valhallas Vilde Vikinger. Eller bedre kendt som de tre V’er. 
Lidt om vores skøre familiegruppe. Vi ville godt havde bestemt lidt mere i vores gruppe. Vi 
følte lidt, at lærerne havde taget kontrol over gruppen. Børnene var fantastiske og var ikke 
til besvær. Hvid og Gul var vildt gode legeonkler og -tanter, og de hjalp til, når der blev 
bedt om det.  
De blå unger stod for det årlige mareridt af et natteløb. Alle i klassen var enige at lave 
natteløbet ud fra en gyser, så det gav mening. Vi valgte en film og så den i klassen. Så delte 
vi os ud på nogle grupper og begyndte at planlægge det. Det var en fed oplevelse for både 
os i 9.klasse og for dem, vi skræmte. Uanset, hvor du stod eller gik hen i skoven ved 
golfbanen den nat, kunne man høre skrig fra skræmte unger. “Far” Brian hjalp med at 
samle alle de løse tråde med lidt hjælp fra Josefine, Dorte, Eskild og Carina. 
Samba optoget var en god og energisk oplevelse, som altid er et af højdepunkterne på 
Fælleslejren. Vi startede på skolen, hvorefter vi gik op til anlægget i vores familiegrupper. 
Der blev vi delt op i tre grupper: dansere, sangere og dem med trommerne. Vi gik over 
vejen og op mod Vestre Skole. På vej hen mod Vestres skolegård blev vi mødt af mange 
elever fra Vestre, som klappede af os og dansede med til en hvis grad.  
Vi syntes, at denne fælleslejr var helt speciel, for vi skulle nemlig for første gang tage 
ansvar for andre end os selv. Det gik MEGET bedre end vi forventede, men det er takket 
være den super seje gruppe, vi havde, både voksne og børn. Vi håber, at alle har fået nogle 
gode oplevelser og et godt grin med hjem fra denne fælleslejr. 



De fantastiske Mus 
Vi gik ind i “Mickey 
Mouse Klubhus”, og 
der så vi alle de små 
fantastiske søde mus, 
og så vidste vi, at vi 
skulle være De 
Fantastiske Mus. Vi 
havde lidt forskellige 
mus på vores hold. 
Vi havde den trætte 
mus, som var vores 
ældste mandlige mus, 
så havde vi bygge-
musene, så havde vi 
krea-musene og så 
musik-musene; og 
tilsammen havde vi 
det perfekte hold. 
Hos De Fantastiske Mus havde vi meget fokus på, at alle skulle lære hinanden at kende på 
kryds og tværs af alle klasser, og allerede fra dag 1 af sørgede vi for, at vi blandede alle. 
De store på vores hold (inklusiv os) var gode til at gå sammen med de små og sørge for, at 
de fik mad, vand og frugt. 
Som alle fælleslejr-dagene gik, blev vi tættere, og sammenholdet voksede sig større og 
større. Selvom det ikke gik godt for os i fodboldturneringen og stjerneløbet, havde vi stadig 
kampgejst helt til det sidste. Vi endte med at tage en flot andenplads hjem, og det er vi 
meget stolte over. 
Blå gruppe skulle sørge for natteløbet i år, og vi valgte at lave det efter filmen “Pet 

Cementary”, der er lavet af 
Stephen King. Da Hvid og Gul 
var inde i vores klasse og se film, 
gjorde vi klar og øvede en gang 
eller to, og så ventede vi ellers 
bare på, at de kom. Der gik noget 
tid i starten, da det første hold 
vendte om af skræk. Af hvad 
man kunne høre af snak dagen 
efter tror jeg, vi gjorde det rigtigt 
godt med at skræmme dem. 



Pavitr 
Fælleslejr 2019 er nu slut. Vores sidste lejr. Vi (Nanna og Esther) havde æren af at være 
bosser for Pavitr, som på dansk betyder “hellig”. Vi har haft god stemning i vores 
familiegruppe, og vi har indtrykket af, at alle har hygget sig. 
Fra dag 1 af var alle i familiegruppen 
engageret og klar på at bidrage alt, 
hvad de havde til holdet. Vi var 
allesammen flot pyntet med 
ansigtsmaling, smykker og flotte 
klæder, som alle havde taget med og 
lånt af hinanden.  
De store var gode til at tage de små i 
hænderne og havde dem med i de 
ting, der skulle gøres. Vi oplevede ikke 
nogen, der sad i hjørnet og ikke havde 
lyst til at være med i fællesskabet, og 
da vi havde en lille pause efter 
stjerneløbet, udnyttede vi det, og alle 
legede “alle mine kyllinger, kom hjem, 
hvilket var rigtig hyggeligt.  
Et fokuspunkt på Fælleslejr i år var, at 
vi skulle passe mere på miljøet, så alle 



havde eget service med. Det endte ud i at folk brugte andres service, og folk ikke kunne 
finde deres ting.  
Vi skulle selv vaske op i hold i familiegruppen, hvilket var noget kaotisk, i hvert fald på 
vores hold. Vi havde f.eks en episode anden dag, hvor vores 6. klasser på holdet skulle 
vaske op. Tingene blev ikke rene eller tørret af, fordi de ikke vidste, hvordan det skulle 
gøres. Og så miljøvenligt synes vi heller ikke, det var, da folk synes det var sjovt at åbne for 
alle hanerne, så en masse rent vandet bare løb. 
Vi vil i hvert fald anbefale noget mere voksenhjælp omkring opvask! 
Blå havde ønsket at have en pointtavle i år, men da den endelig kom op, var den heller ikke 
helt som vi havde tænkt.  
Nanna og Esthers drømme pointtavle: Kun synlig for bosser (mange små blev kede af det 
med pladser og point, når det egentlig ikke var meningen med vores pointtavle.) 
Kategorierne på pointtavlen skulle være oppe fra dag 1 (vi vidste ikke, hvad der skulle 
sættes fokus på, før pointtavlen var oppe anden sidste dag, f.eks lavede vores hold sal 
tjanser første dag, og der vidste vi ikke det talte, men da skurkene f.eks skulle lave tjans 
sidste dag, vidste de udmærket godt, hvad der skulle gøres for, at de kunne få nogle 
pluspoint). 
Kategorien “Spirit” skulle tælle mere. Vi synes personligt at kategorien spirit skulle tælle 
mere end en sang eller et banner, da fælleslejr handler om at være fælles, hygge sig og have 
det godt i familiegruppen. 
Alt i alt synes vi, det har været en megagod fælleslejr med masser hygge, nye venskaber og 
et kæmpe fællesskab. Vi vil i hvert fald sige tak for en dejlig lejr til jer, der har været 
hinduer på Pavitr “the dream team.” 

Badman and 
his Badass 
Sidekick 
På superskurkeholdet 
har årets fælleslejr 
været en kæmpe 
succes med masser af 
narrestreger, sjov og 
ballade. Og selvom vi 
ikke fik hugget sejren, 
eller kom tæt på for 
den sags skyld, synes vi 
stadig, at det har været en kanon oplevelse som superskurke på Fælleslejren. 
På superskurkeholdet prøvede vi ret hurtigt sammen med vores voksne at skabe en profil og 
“skurkagtig” stemning på vores hold, der handlede om, at vi rigtigt skulle være onde og 
BAD. I de første forberedelsesdage var det dog lidt svært at få alle med på stemningen, især 
hos de mindre piger på vores hold. Men når der er et hold med frostprinsesser fra Frozen, 



og man selv er en Badass 
Sidekick med sorte 
øjenbind, kunne vi godt 
forstå en lille smule 
modvillighed. Det gik 
heldigvis over da ugen og 
kampen om sejren rigtigt 
begyndte. 
Vi havde som sagt også 
nogle fantastiske voksne 
med på vores 
superskurkehold, og for at 
være ærlige, så kunne vi 
ikke have bedt om bedre 
voksne end Palle og 
Jakob. De er jo som fødte 
til at være superskurke. De var virkeligt gode til at hjælpe os med at få især de små i gang 
med opgaver. De kunne få alle ind i den helt rigtige skurkestemning med deres gode tilgang 
til emnet superskurke, som mig og Lucas havde valgt. 
Som superskurk kom de mindre fra indskolingen nogle gange hen og spurgte, om man ville 
slås, eller noget i den stil. Der var også god nok grund til, at de sagde det til os, fordi vi jo 
bl.a. havde hacket skolens netværk, kidnappet Jette mm. 
Vi havde også fået 7 point for vores oprydning, selvom skalaen var fra 1-5, men det var 
fordi vi bl.a. havde vasket gulvet, fjernet alle borde og stole, tørret alle flader i hele salen 
(plus paneler). Vi tog edderkoppespind i krogene i loftet og knoklede i timer for at få salen 
til at skinne. Men da folk så at vi havde fået vores hårdt tjente, retmæssige 7 point, blev der 
skrevet læserbreve, klager og masser af sure miner, så vores flotte 7 point blev til 5 point. 
Det er det man får for at være en superskurk. 
Den først dag på Fælleslejren var der virkelig meget forvirring over opvaskesystemet. Der 
var rigtig mange, der mistede deres tallerkener, bestik, glas osv. Det forvirrende system, der 
var i år, handlede om, at man skulle vælge 2-4 OB-elever til at vaske alt familie-gruppens 
service op. Det var udmærket, at man valgte nogle til at vaske op, men efter de havde 
vasket op, skulle de lægge servicen i baljer, der stod inde i salen. Det resulterede i, at der 
var mange, der mistede deres ting og blev nødt til at låne service fra fritteren. Det var fordi, 
at der, hvor man skulle lægge tingene, var det markeret i familie-gruppens navn, og det var 
ikke markeret tydeligt nok, så tingene flød rundt på bordene. Det manglende system i 
opvasken resulterede, at mange mistede deres service, og det medførte forøget stress til OB-
eleverne. 
Men for at være helt seriøse; udover uretfærdige point har Fælleslejren (som sagt i starten) 
været en kæmpe succes på alle fronter. Det er altid dejligt at starte skoleåret ud med en 
gang fælleslejr, og igen i år har det været en dejlig oplevelse. 



Olympens 
Helte 
Vores 
fodboldturnering, 
som også blev kaldt 
“VM”, var en rigtig 
fed aktivitet for 
både store og små. I 
fodboldturneringen 
skulle man have en 
fra hvert køn i 
indskoling, 
mellemtrin og 
overbygningen. Vi 
havde et rigtigt godt 
hold. Lad mig sige 
det sådan, at vi ikke 
manglede spillere, 
der var klar til at 
vinde guld. De 
første 3 kampe var 
lidt sløve. Det endte med, vi havde 4 point i 3 kampe, så vi havde en 50/50 chance, for at 
komme i semifinalen. Dagen efter fandt vi ud af, at vi kom i semifinalen, så alle blev rigtig 
glade. Så var det dagen hvor vi skulle spille. Alle var meget nervøse, fordi vi skulle spille 
mod “Badman and the badass sidekicks”, som var dem, der havde vundet alle kampe stort, 
men de var stadig bange for os. Palle, en af deres voksne, bestak os med ekstra point, hvis 
vi lod dem vinde, men vi lod os ikke narre. Vi havde fået Daniel hjem fra Tyrkiet, så det 
dæmpede nervøsiteten lidt. Han går til fodbold og er rigtig skrap til det. Kampen var meget 
spændende, og vi endte med at ryge videre til finalen med stillingen 8-5. I finalen skulle vi 
spille mod Flipper Heltene, som havde vundet over De royale frostskabninger i deres 
semifinale.  
Nu var det nu, det var nu, vi skulle spille finale. Rundt om banen var der fyldt op med 
tilskuere, som heppede og råbte. Kampen startede med at Vitus scorede for Flipperheltene, 
og da han går i indskolingen, var det et dobbelt mål. Vi var pressede nu, tiden gik ud i 
første halvleg, og vi skulle have nogle nye spillere ind på banen. Anden halvleg startede, 
Daniel løb op og scorede, så der stod 2-1. Vi spillede videre, og Daniel scorede igen, så nu 
stod der 2-2, og der var 10 sekunder tilbage. Der blev råbt 10, 9, 8, 7, 6, 5, og så fik Amalie 
fra Flipperheltene bolden, og hvad sker der, når en pige får bolden; hun sparker til den i 
ren forskrækkelse og bolden ryger lige ind i krydset af vores mål. Kort tid efter løber tiden 
ud, vi havde tabt. Vi sagde tak for kampen og var tilfredse med vores sølvplads. Alt i alt var 
det en mega fed fodboldturnering, og helt klart noget, der skal på næste fælleslejr.  



I dette års Stjerneløb havde vi i Blå givet det videre til Hvid. I stjerneløbet var der 8 poster 
med 8 forskellige udfordringer. Vi startede ud ved post 6, hvor vi skulle score mål med 
nogle briller, der gjorde ens syn anderledes, så man havde svært med at ramme bolden. Vi 
klarede os rigtig godt. Vi gik videre til post 7, hvor vi skulle spille menneskebowling på en 
glidebane. Vi fik næsten alle keglerne i hver runde. Vi gik videre til post 8, mens vi råbte 
vores kampråb, så det kunne høres på hele skolen. Ved post 8 skulle vi nynne sange foran 
resten af gruppen. Vi havde 3 elitesangere, som kunne nynne næsten alle sangene perfekt. 
Vi gik om bag ved billedkunst, hvor post 1 lå. Vi skulle tage en bid af et æble nede i en 
balje vand.Vi var en af de hurtigste grupper, da vi fik alle 3 æbler på 30 sekunder. Da vi var 
færdig med æblerne, sang vi vores sang så højt, vi kunne, på vej til post 2. I post 2 var der 
3 sure vingumminøgler til en i overbygning, MT og indskolingen. Vi klarede det mega godt, 
med den bedste opbakning, vi kunne have ønsket os. Vi gik videre til post 3, som nok var 
en af de sværeste poster, fordi man skulle have sit hoved ned i vand og bagefter finde en 
karamel i en balje med mel. Vi havde lidt svært ved at finde nogen, der ville, fordi man 
ville få mel i håret. Vi råbte alt, hvad vi kunne, for at heppe på dem. Da vi var færdige, gik 
vi til til post 4, hvor man skulle spise rugbrød. Indskolingen skulle spise en rugbrød, MT 
skulle spise to og overbygningen skulle spise tre rugbrøder. Vi heppede så vores lunger var 
ved at sprænges, rugbrødet fløj væk fra tallerken og ind i munden. Vi sang vores sang igen 
på vej ned til vores sidste post, post 5. Ved post 5 havde vi to baljer. I den ene var der 
vand, og den anden var tom. Vi stod alle på linje fra den ene balje til den anden. Vi havde 
fået et krus hver, så vi skulle fragte vand fra den ene balje til den anden. Vi havde svært 
ved at råbe vores kampråb, fordi vi koncentrerede os om ikke at spilde for meget vand. Alt i 
alt var årets stjerneløb en stor succes med god koordination, og gode Hvid-elever, som 
havde styr på det hele. 
Maden i dette års fælleslejr har været den bedste i mange år. Man kunne få noget mere, 
hvis man var sulten. I dette års fælleslejr skulle vi have vores eget bestik med for at spare 
miljøet for engangsservice. Vi ældre elever, som skulle vaske op, var ikke særlige glade for, 
hvordan systemet var 
sat op. Vi havde ikke 
noget varmt vand, så 
vi skulle hente en 
spand og fylde den op 
med varmt vand. Vi 
havde fået to baljer, 
hvor vi kunne lægge 
vores bestik, men 
baljerne havde ikke 
nogle navneskilte, så 
familiegrupperne 
byttede om på 
hinandens bestik og 
tallerkner. Personligt 
synes vi bosser, at det 



var en god ide, men det føltes som om, det ikke var helt gennemtænkt, så mange mistede 
deres bestik, og det var svært at få tingene gjort ordentligt rent.  
Processen med sang og kampråb var god, og vi fik hurtigt startet den første dag med at 
brainstorme tekst, og vi fik hurtigt lavet et velfungerende kampråb, der lød rigtig godt og 
som var nemt at huske. Vi gik i gang med sangen derefter, men kunne ikke rigtig finde en 
god melodi til vores sang, så vi spurgte vores lærer Helena til råds, og hun sagde “jamen, 
hvad med luftens helte?” Det var en ide, vi alle kunne lide, så vi gik straks igang med at 
finde akkorder og melodi for at se, om det var muligt, og det var det. Det var tid til at få lidt 
hjælp, for alle hold havde nemlig tid til vejledning med vores musiklærer, Kukke, så vi fik 
lavet et lille hold, som så tog over til Musik. Vi fik meget positiv feedback fra Kukke, og det 
var bare en super ide med “Luftens helte”. Han gav os en meget god ide med at bruge 
trommer i vores sang, og vi gik glade derfra med gode ideer.  
Det blev mandag, og vi skulle igang med at sætte det hele sammen, så vi tog et lille hold, 
som skulle spille trommer, og som øvede i første modul og det første frikvarter. Vi 
præsenterede vores sang til vores familiegruppe, og de var positive på at lære den og spille 
den for alle de andre familiegrupper til indmarch den næste dag. Til indmarch næste dag 
gik det fint nok med vores sang; det var ikke alle, der kunne hele sangen, men kampråbet 

var genialt, for alle råbte så 
højt, de kunne, og det var 
godt. 
De andre dage lærte vi 
sangen bedre, og det kunne 
man høre til indmarch de 
følgende dage, men det gik 
allerbedst, da vi spillede 
vores sang på torvet, hvor at 
alt gik godt, og alle sang så 
godt, de kunne, mens alle de 
mennesker, som var på 
torvet, og alle 
familiegrupperne hørte os. 
Det var en god oplevelse. 

De royale frostskabninger 
Vi synes, at fælleslejr var rigtig sjovt, men også hårdt og udmattende, fordi vi så vidt muligt 
prøvede at skabe et hold, hvor alle havde det godt og følte sig trygge. I vores gruppe gik vi 
meget op i bæredygtighed og genbrug, for eksempel var alt vores pynt lavet ud af 
genbrugsting, vi havde fundet rundt omkring på skolen og i de forskellige skraldespande.  
I vores familiegruppe lagde vi rigtig meget vægt på, at alle kunne være med til kampråbet. 
Vi gjorde det derfor meget kort, men også meget godt. Det sagde lidt om vores tema, Frost, 
og at vi godt kan lide natur og harmoni. 



“ Royale det er vi 
vi bruger is magi 
natur og harmoni  
det er ren magi!  
ÅHHH Frostskabninger “ 
Vi brugte også meget tid 
på at leve os ind i 
rollerne ved at bruge 
ansigtsmaling, og vi 
havde lavet nederdele, 
kroner og hårbånd. 
“Forskellighed er i vores 
DNA”; den gik vi meget 
op i, for vi ville være 
sikre på at alle havde det 
godt, uanset om man 
godt ville være prins, prinsesse eller Olaf. 
Vi har været bosser i år, hvilket også vil sige, det var vores sidste fælleslejr. Det har været 
hårdt at vide, at det er sidste år, og at det, som mange af os har set frem til siden vi startede 
på skolen, nu er ovre. Hvis vi skal tale på egne vegne, så har det været en rigtig god 
oplevelse, som vi ihvertfald har set frem til, og derfor er vi også stoppet op indimellem for 
at nyde disse dage med fælleslejr.  
Det, der er fedt ved fælleslejr, er, at vi bliver blandet på kryds og tværs af klasser og får en 
masse nye bekendtskaber. Selvom vi alle kender hinanden i forvejen.  



 

Fritter 
Kære børn og forældre. Så er vi i gang igen 
efter en dejlig varm sommerferie, hvor I 
forhåbentlig har fået slappet af og nydt den 
dejlige danske sommer. I fritteren er vi i 
fuld gang igen, og selvom vi har haft 
sommerferiefritter og fælleslejr, hvor 
tingene ikke er som de plejer, virker det til, 
at alle har hygget sig og er faldet godt til 
igen. 
Inden længe vil vi holde et børnemøde, 
hvor vi vil finde ud af, hvad vi skal lave af 
aktiviteter de næste par måneder.  
Allerede nu kan vi fortælle, at vi kobler os 
på indskolingens teaterprojekt i uge 40 og 
41. Mere herom senere. 
Vi skal selvfølgelig også have de store 
begivenheder som diskofesten, sfo-cup, 
julehygge, afskedsdagen med Grå, mm lagt 
ind i kalenderen. 
Pokemonkort er sjove, og det er en god aktivitet for rigtig mange børn. Desværre oplever vi 
en del problemer omkring bytning af kort, og vi bruger alt for meget tid på at løse de 
konflikter, der opstår omkring det. Derfor har vi besluttet, at bytning af pokemonkort ikke 
må foregå i fritteren mere. Så skal man bytte med hinanden, må man gøre det derhjemme 
fremover. 

Der er lige lidt 
vigtige ting, som I 
bedes huske. 
Drikkedunk er 
obligatorisk på 
Norddjurs friskole. 
Så vær søde at 
huske jeres børn på, 
at de får den med i 
skole. Husk navn på 
den.  
Husk, at når vi har 
sko på, går vi ind og 
ud af kælderen. Det 
gælder både, når 



man bliver afleveret og afhentet, når man går ind og ud til frikvarter. Altså altid igennem 
kælderen med sko på. 
Husk også skiftetøj i rigelige mængder, så man altid kan få rent og tørt tøj på. 
Husk også at tjekke glemmekasserne for tøj inden den sidste fredag i måneden, hvor det 
bliver fjernet. 
Husk at vores motto er “Gå Glad I Fritter, Gå Glad Hjem Fra Fritter”. 
Hvis I har brug for at snakke, hvis I undrer jer, har problematikker omkring jeres børn osv, 
har vi næsten altid tid til at lytte. Hvis vi nu har travlt lige i dagligdagens øjeblik, finder vi 
hurtig en tid til snakken.  
Man kan selvfølglig også altid kontakte fritteren på Viggo. 

Indigo 
Så fik vi skudt skoleåret igang, og hold da op hvor er Indigo dygtige til at være på fælleslejr! 
Læs Bossernes indlæg fra fælleslejren herover. 
I indigo har vi nu haft en helt almindelig skoleuge. Vi har skrevet på tavlen, i bøger, brugt 
bogstavtæppet og været på 2 små ture mandag og tirsdag. 

På mandag har vi vores første hele Turdag 👬 👭 👫   
Minder om, at vi har forældremøde i Indigo torsdag den 19.9.19. Dagsorden sendes ud 
forud for mødet. Hvis der er nogen, som har punkter, de gerne vil have på, så send dem til 
mig på en mail, senest den 10.9.19  
Rigtig god weekend  
Kh Anette 



Guld 
Sikke nogle seje fælleslejr børn vi har i Guld! De klarede det rigtig flot. Både med aktiviteter 
og overnatning.  Det var hyggeligt at se dem rundt omkring og få et indtryk af, hvad de er 
for nogle personligheder.  
Nu er vi så i gang med almindelig skole. I Guld er børnene nysgerrige og vil så gerne i gang. 
De skal lige vænne sig til at sidde på deres pladser, vente og være stille allesammen på en 
gang, så det øver vi en del. I dansk har de fået en ny bog, Bogstavbogen, som de arbejder 
rigtig godt med. Når alle ved, hvad de skal, så er der rigtig fin arbejdsro. De er også gode til 
at hjælpe hinanden. 
De får også et lille hæfte med små læsetekster. Vi starter ud med dem i klassen, og senere 
får de dem med hjem. Jeg skriver lige på Viggo, når det er.  
Sæt kryds i kalenderen d.19/9. Der glæder jeg mig til at se jer til årsplanfremlæggelse. 
(Årsplanerne bliver lagt på Viggo ugen før.) 
Venlig hilsen Lise Lotte 

Lime 
Så er vi i gang igen efter et par uger med fælleslejr, og det tager altid lige lidt tid før alle 
finder ud af, hvordan det nu er, vi går i skole. Vi bruger en del energi på at minde Lime om, 
hvordan man kommer ind i klassen både om morgenen og efter pauserne. Det arbejder vi 
med igen, og det er selvfølgelig også noget I gerne må snakke med dem om hjemme. Det er 
ikke noget alvorligt, men for at alle har det godt, og der kan foregå undervisning, er det en 
nødvendig ting at arbejde med.  

Kedsomhed findes ikke, når der står trommer i cykelskuret



Jeg ville ønske, at jeg kunne undlade at skrive om læsning, men det er simpelthen for 
vigtigt at påminde jer om, så her kommer lige et par ting. Som jeg har fortalt et par gange, 
så tager det 5000 timer at opbygge læsekompetence. Det er rigtig mange timer, og der er 
heldigvis kommet meget mere fokus på læsning, end da vi var børn. Der er blevet forsket 
rigtig meget i det, og de anbefalinger og vejledninger, der er tilgængelige, er evidensbaseret. 
Det er altså ikke noget vi finder på for at drille jeres søde børn; det er tværtimod for at 
hjælpe med at udvikle deres læsekompetence. Det svarer til, at man skal læse mere end en 
time hver dag fra 0.-9. klasse. Derfor er de anbefalede 20 minutters læsning hver dag i 
indskolingen faktisk lidt i underkanten. Men hvis man holder sig til den anbefaling, så er 
man rigtig godt på vej, og der skabes et rigtig godt grundlag for, at deres læseinteresse og 
læselyst udvikles og støttes bedst muligt. Jeg sendte jer også på sommerferie med et lille 
brev omkring læsning i ferien, da det er meget vigtigt at holde det ved lige hver dag.  
 
Der er en del elever i Lime, som mener de har nogle rigtig gode undskyldninger for ikke at 
have tid til at læse. Jeg har derfor snakket med klassen om, at jeg desværre ikke kan bruge 
undskyldningerne til noget. Jeg ved godt, at fritidsinteresser og andre gøremål fylder og det 
kan være svært at nå det hele, men så må man tænke kreativt i forhold til læsning. De dage 
hvor det er umuligt at nå læsning for jeres barn, kunne I eventuelt læse for dem, mens de 
børster tænder, eller når de er på vej i seng. Nogle af jer griner måske af, at jeg skriver det 
her, men undskyldningerne er nogle gange så fantastiske, at der ikke kan presses 20 
minutter ind i planerne. Så endnu engang vil jeg minde jer om at hjælpe og støtte op om 
jeres barns læseudvikling. Vi har ekstra fokus på læsning frem til efterårsferien. Det betyder 
også, at vi nok bliver færdig med læsebogen, inden vi går på efterårsferie. Skrivning og 
læsning hænger sammen, så der vil selvfølgelig også være fokus på skrivning.  
Puha, undskyld at jeg konstant påminder jeg om vigtigheden af daglig læsning, men nu til 
noget andet :) 
 
Vi vil også have fokus på trivsel i klassen, da det fylder en del for flere. Det er min erfaring, 
at der altid vil være ting i alle klasser, men når man har fokus på det og opmærksomhed 
omkring det i perioder, så hjælper det rigtig meget. Alle skal have det godt og føle sig trygge 
ved at være i klassen og på skolen. Mange gange handler det om, at de lige glemmer alt 
det, vi har brugt så meget tid på at opbygge. De glemmer, hvordan man får alle med, 
hvordan man selv vil have det, hvis man ikke føler sig velkommen, osv. Vi har startet op 
med legegrupper igen i denne uge, og det er en del af det, vi sammen har udarbejdet 
omkring opbygning af god trivsel i Lime. Sidste skoleår blev der lavet en 
trivselsundersøgelse, som vi vil tage udgangspunkt i også. Husk også, at det ikke kun er i 
skolen, at der skal arbejdes med det. Det er vigtigt at I støtter op om det hjemme og snakker 
åbent med jeres barn om det. Legeaftaler med andre end man lige normalt vælger, er noget 
af det, der støtter rigtig godt op omkring det at skabe en god trivsel i klassen. 



Grå 
Så er vi for alvor startet i 
skole igen. Det har været 
lidt hårdt at vænne sig til 
at skulle tidligt op om 
morgenen, og vi kan godt 
mærke, at skolens regler 
om at lytte til én ad 
gangen ligger liiiidt langt 
tilbage i hukommelsen, 
men vi øver, og inden 
længe er vi lige så gode 
som før ferien! 
Som noget nyt i år er det 
børnene selv, der skriver 
månedsbrevet, så jeg giver 
jer hermed premieren på 
Grås eget månedsbrev: 

Første skoledag legede vi med de voksne. Det var 
meget sjovt. De voksne sang en sang. Børnene 
hyggede sig. Vi skulle alle Grå komme ind i klassen.  
(Camilla, Gustav, Laurits, Thoralf)  
 
Vi har været på fælleslejr. Det var rigtig sjovt. Vi byggede bivuak og har haft VM i fodbold. 
Vi hyggede rigtig meget til diskofest. Sidste dag optog. Efter det fik alle dem, der vandt 
priser, så gik vi hjem og fik is.  
(Alma, Karl, Ronja) 

Vi gik samba på torvet og fandt ud af, hvem der vandt. Vi har lavet stjerneløb. Alle 
danserne havde kjoler på til samba. Vi har sovet på skolen. Vi optrådte på skolen. Vi 
byggede bivuaker. Det var sjovt. 
(Noa, Ines, Theo) 
 
Fodbold: Det var en spændende kamp med en masse gode mål.  
Stjerneløb: Det var sjovt med seje og sjove poster.  
Venner: Der var mange store, der legede med små.  
Mad: Vi fik god mad. Vi fik ris i karry og alle mulige andre gode ting.  
Workshops: Der var mange gode workshops. De var gode på hver deres måde.  
(Luna, Jasmin, Lærke) 
 
Breaking news: 

Skilte til Musik- og teaterfestival



Grå har fået nye fag, og de har flyttet klasselokale, og de er rykket op i tredje klasse, og de 
har fået nye lærere. Der er kommet en ny sang til sambaoptog. Og tilbage til fagene: De har 
fået træsløjd og historie. 
(Otto, Thor, Maja) 
 
I den kommende tid får vi travlt med at udsmykke klassen og personliggøre den.  
Årsplanen udkommer i september, så I alle kan følge med i, hvad vi laver.  
Til at starte med samler vi lidt op fra sidste år, inden vi går i gang med vores helt store 
efterårsprojekt: MONSTRE!  
 
Kærlig hilsen Grå 

  

I bet you will



Brun 
Kære alle i og omkring Brun gruppe. 
Først og fremmest tak for en skøn fælleslejr. Der var god stemning på lejren og til 
sambaoptoget fredag. Det var ikke meget, at jeg var sammen med Brun, men nogle seje 
drenge klarede sovningen uden at komme hjem, og nogle piger opdagede(de var advarede), 
at det kan blive koldt om natten. Så vidt jeg fornemmede, havde alle en god lejr, hvor de 
lærte nogle nye elever at kende og fik arbejdet med familiegruppen og i workshops.  
Vi har nu taget fat på en helt almindelig skoleuge, og det er også rart at komme i gang med 
en hverdag. Fandango 5 er taget i brug, og vi er i gang med 1. kapitel om 
”personkarakteristik”.  
Alle eleverne skal huske at tage I-pad (eller hvad de nu bruger) med og ”Stavevejen”.  
Den 19. september har vi årsplanfremlæggelse på mellemtrinet. Vi starter som vanligt i 
salen med en fællesfremlæggelse af særlige ting for mellemtrinet i løbet af skoleåret og går 
derefter i klasserne og snakker videre. Alle årsplaner til alle fag skulle gerne kunne findes 
på Viggo under fildeling‒elever‒årsplaner en uge før mødet. Jeg regner også med, at der er 
nyt fra dialogudvalget, og så er der et forslag om fællesindkøb af telte til Brun gruppe, som 
forhåbentlig skal kunne bruges i resten af deres skoletid. Er der andre punkter til mødet, så 
skriv til mig, så jeg kan få dem med i dagsordenen. 
Jakob 



Sølv 
Endnu engang tak for en fantastisk fælleslejr. I løfter i flok, I løfter de små og engagerer 
dem, I påtager jer opgaver uden at brokke jer. Det er en fornøjelse at være gruppelærer for 
Sølv, når der er fælleslejr. 
Teltene fungerede fantastisk. Det var en god investering. Dog var der en meget lille mus, 
der troligt ventede på, at de unge mennesker fra Sølv fik pakket sammen og taget hjem, da 
det ene telt var parkeret ovenpå dens muserede. Men både mus, børn, telt og muserede 
klarede udfordringen. 
Vi starter undervisningsåret med travlhed, for på tirsdag introducerer NDF en ny form på 
morgensamlingerne, der kort handler om, at vi ganske enkelt skal synge mere og lære nogle 
skønne sange sammen. Sølv har fået æren af at skyde projektet i gang, så vi er ved at øve 
sange, lave sangmapper til 250 elever og ansatte og forberede morgensamlingen. 
Samtidig har vi allerede godt gang i årets temaer, og Sølv har skam fået deres første lektie 
for. Jeg har indskærpet, at alle elever skal lære at bruge Viggo. De er så store nu, at de selv 
skal lære at tjekke lektier og informationer. Men hjælp dem rigtig gerne. Tekniske 
udfordringer kan jeg ikke hjælpe med, men kontakt gerne Carina. 
Vi har årsplanmøde den 19/9. En uge før mødet ligger klassens årsplaner tilgængelige i 
Sølvs rum under fildeling. Hvis dialogudvalget har noget at byde ind med, så siger I bare til, 
hvor meget tid, I har brug for, så afsætter vi tid til en god Lilleskolesnak.  
Derudover får vi besøg af Keld fra Ung Norddjurs, der vil fortælle os om social spejling. 
Keld har besøgt vores sjetteklasser gennem nogle år efterhånden, og det plejer at være en 
god aften. Forud for hans møde med jer forældre, har han undervist i klassen i ca fire 
lektioner. Jeg har aftalt med ham, at han besøger Sølv tirsdag 10/9 fra 8.15-11.45. De skal 
derfor ikke have idrætstøj med den dag. 
Hav en superskøn weekend. 
Gitte. 
 

Gul 
Det er tæskelækkert med en så sød og dejlig gruppe 
børn, der trods træthed og første tegn på zombie-stadiet, 
er meget omsorgsfulde og imødekommende overfor 
deres kammerater i OB. De er dagligt ude at spille 
bordtennis i pauserne, og enkelte benytter sig af 
muligheden for en tur i kiosken.  
Derudover er det vigtigt, at alle går i bad efter idræt; 
hvis man har glemt håndklæde, har vi som regel et til 
udlån ;) Hiv bare fat i læreren.  
I Guls mappe på Viggo finder I oversigten over 
forældreopgaver osv. I næste uge vil I for eksempel også 
kunne finde alle årsplanerne, som vi gennemgår på forældremødet mandag 9. september. 
Hermed et lille udpluk af Guls oplevelser her først på deres ottende skoleår; alle indlæg 

Skoletasken bør dagligt 
indholde følgende: 
Pennalhus 
iPad / tablet / computer 
Oplader 
Høretelefoner 
Skrivehæfte (kan deles 
mellem fagene)



ligger i Guls mappe på Viggo i undermappen 'Månedsbrev'.  

Vi ser frem til flere sjove og lange dage i OB, dog kommer der også mange flere lektier. Til 
gengæld må vi mange flere ting, for eksempel gå i Bavnehøj-kiosken og sidde inde i 
frikvartererne. Vi glæder os til at få nye venner og oplevelser, for eksempel når vi skal til 
Barcelona, på Musik- og Teaterfestival og være sammen med blå og hvid.  
(Mathilde og Amalie) 
 
Så nu er børnene tilbage i skole og desværre er sommerferien slut. Vi har startet dette 
skoleår ud med fælleslejr. Det var en meget tæt kamp om, hvilken gruppe, der ville blive nr. 
1, men vikingerne plyndrede og stjal sejren. Selvom Flipperheltene kæmpede og endte på 
tronen i fodbold VM, kan man aldrig slå vikingerne.  
(Paul) 
 
Mandag tog vi bussen og ankom en time efter til Auning gokart.  
Vi startede ud med at få fortalt reglerne, og vi fik et opgaveark, hvor vi skulle lave forsøg og 
andre ting. Så sagde Mikkel, der instruerede os, at vi skulle løbe banen rundt og se, hvad 
vores tid var og skrive det ind i arket. Bagefter skulle de første to hold ræse, og de andre 
skulle lave opgaver. Løbene varede cirka 15 minutter. Man startede ud med at køre bag en 
bil, og den kørte en runde, og så var vi fri. Vi kørte alle, og bagefter kom de 11 hurtigste ud 
at køre. Bagefter skulle de andre køre. Banen havde en bro, en tunnel og skarpe sving, Det 
var rigtigt sjovt, og det var ærgerligt, at det sluttede så hurtigt.  
(Louie) 
 
Glade sensommer-hilsener fra klasselæreren, Helena  
(Mob.: 2028 7805 - akut eller Viggo) 

Nogle gange 
skal de voksne 

have en 
hjælpende 

hånd.



Hvid 
Kære Hvid og forældre i Hvid. 
Så er vi godt i gang med det nye skoleår :-) Vi har afsluttet en dejlig Fælleslejr og har haft 
vores første uge med helt almindeligt skema.  
Hvid var skønne at have med på Fælleslejr! De var kærlige og omsorgsfulde storevenner, 
megagode til at sove i telt og ret seje på natteløbet. De kan kun blive de allerbedste bosser 
næste år. 
I denne uge er vi startet blidt op i dansk. Vi er gået i gang med et kort forløb, som hedder 
“sprog og rytme.” Her går vi i dybden med samspillet mellem sprog og rytme med 
udgangspunkt i de to moderne lyrikgenrer rap og beatpoes. Hvid skal her skrive deres egne 
tekster, hvor de skal arbejde med rytmen, og til slut skal de øve sig i fremførelse af deres 
lyriske tekster.  
Vi ses inden længe til årsplanfremlæggelse (mandag, d. 9. september) 
Kærlig hilsen  
Sasja. 

Tak Blå.


