
Ledelsen 
Kære alle.  
Efteråret har meldt sit ankomme, og det er en god anledning til at få tjekket op på 
cykellygter på jeres børns cykler. Med efteråret er det også tid til udlandsrejserne i OB. I år 
rejser OB næsten samtidig i uge 40. Gul tager til Barcelona, Hvid rejser til Malta, og Blå 
drager nordpå til Island. Alle glæder sig til at komme ud og opleve verden og de rigtige 
spændende programmer, der er planlagt for hver klasse. 
Som I ved så er Norddjurs Friskole vært for Lilleskolernes Musik- og teaterfestival 22-24. 
juni 2020. Vi glæder os, men det er ingen hemmelighed, at et sådan værtsskab er en 
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gigantisk opgave, og det kræver noget af os alle. Det kræver, 
at vi løfter i flok. Vi skal lave festival for cirka 1700 store 
børn fra landets 66 lilleskoler i tre dage i juni. 
Styregruppen har været igang med drømme, ønsker og 
planlægning i et godt stykke tid. Tiden er nu kommet til at 
invitere alle skolens forældre ind i planlægningsfasen, og 
derfor vil jeg bede jer alle sætte et meget stort kryds i 
kalenderen den 19. november klokken 19-21, hvor vi 
afholder et stort informationsmøde for alle skolens forældre. 
På mødet vil I få en masse information om festivalen, dens 
historie og vores tanker og vision om en bæredygtig festival 
på NDF i 2020. 
På aftenen vil styregruppen definere, hvad det kræver at 
holde festival, og man kan allerede på aftenen byde ind på 
de mange opgaver, der skal løses, så vi kan lykkes med at 
lave en fantastisk festival for en hel masse skønne 
lilleskolebørn. 
Vi håber, at I alle vil komme, men ved jo også godt, at der er 
mindre børn, der skal passes derhjemme. Vi håber, at tæt på 
alle hustande bliver repræsenteret på infomødet. 
I bedes melde jer til på Viggo. 
Vel mødt til jer alle. 

De bedste hilsner 
Dorte 
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Rengøring 
Uge 39: Gul og Blå1. 
Skolen er lejet ud lørdag fra 
klokken 9 til 17 til 
børnefødselsdag (Tilde og 
Sivald i Lime). 
Uge 40: Brun og Blå 2. 
Lørdag er der udendørsdag 
klokken 9-13 på skolen. 
Uge 41: Bronze og Blå 3. 
Lørdag fra klokken 12 til 
søndag klokken 12 er skolen 
lejet ud til Simone (personale). 
Uge 42: Grå kan gå i gang 
onsdag klokken 17. 
Uge 43: Indigo 
Uge 44: Guld og Lime 1 
Uge 45: Hvid og Lime 2. 
Lørdag fra klokken 9 til 
søndag klokken 12 er skolen 
lejet ud til forældre-/
personalefest.

Arrangementer 
Uge 39: Blå tager til Island lørdag. 
Uge 40: Indskoling og Mellemtrin har gruppelæreruge, Hvid rejser til Malta mandag, Gul rejser til Barcelona 
tirsdag. Onsdag er der skolehjemsamtaler i bronze. Fredag kommer Blå hjem. Lørdag er der udendørsdag. 
Meld til på Viggo-formular. 
Uge 41: Mellemtrin og Indskoling har gruppelæreruge. Hvid kommer hjem mandag, Tirsdage er der 
bestyrelsesmøde og skolehjemsamtaler i Lime. Onsdag er der skolehjemsamtaler i Bronze og Guld. Torsdag 
er der reception og show for forældre og bedsteforældre til Indskolingens Monstermusical. Fredag er der 
skolernes motionsdag fra 8.15-13.15.  
Uge 42: Mandag til onsdag er fritteren åben for tilmeldte børn. 
Uge 43 er der praktikant fra læreruddannelsen på skolen, Hun skal være her til og med uge 49. Onsdag er 
der skolehjemsamtaler i Bronze. 
Uge 44: Mandag får Blå besøg af UU og Bronze har skolehjemsamtaler. Tirsdag er der skolehjemsamtaler i 
Hvid og Gul samt forældremøde i Blå. Onsdag er der skolehjemsamtaler i Hvid. Torsdag og fredag er hele 
personalegruppen på pædagogiske dage, og skolen bliver passet af pædagogstuderende fra VIA i Grenaa. 
Uge 45: Tirsdag og onsdag har Blå skolehjemsamtaler



Fritter 
I fritteren hygger vi os rigtig meget for tiden med træværksted, indretning af Krea, bål-
aktiviteter, udeliv, bevægelsesdage, bamsedag, te-selskaber, gåture og mange andre sjove og 
hyggelige aktiviteter. 
Vejret har vist sig fra sin mest positive side her i slutningen af september, så både børn og 
voksne søger helt automatisk ud for at nyde den sidste varme og sol og vores dejlige 
naturområder. 
Vi prøver så vidt muligt at have en ugentlig båldag med tilhørende aktivitet i vores 
aktivitetskalender. Der er intet krav om at deltage, men vil man have del i frittermaden og 
hyggen omkring bålet, er det nødvendigt at bevæge sig ud. Når vi har bål, vil Hyggehulen 
derfor være lukket i et par timer.  
Ind imellem tvinger vi dog også børnene ud til udefritter som for eksempel torsdag den 3. 
oktober og den 27. oktober. Her vil der være bål og andre aktiviteter, som man kan hygge 
sig med. 
Vi har også fokus på bevægelse i fritteren. Det er altid dejligt at bruge sin krop, og det gør 
vi i den grad i Fritteren. Både med høj puls og sved på panden, men også med fordybelse 
og “mærk din krop”, når vi går i yoga-mode eller på gåture ud i det blå. 
Kig i kalenderen, og I vil opdage, at der mindst en gang om ugen er en bevægelsesaktivitet. 
Det kan f.eks være gymnastik i salen, fodbold, stikbold, yoga, gåture, brydning, Just Dance 
mm. 

Sikkerhed 
fremfor alt, når fritteren 
er i træværkstedet.



I de næste par uger (uge 
40 og 41) støtter vi i 
fritteren op om 
indskolingens 
teaterprojekt. Det er noget 
med monstre, kan vi 
allerede afsløre nu. 
Fredag inden 
efterårsferien har vi 
Gamerdag. Når vi holder 
Gamerdage, må man have 

sin iPad eller anden spillemaskine med i Fritter. Det 
er vigtigt lige at sige, at det kun er i frittertiden 
om eftermiddagen, at der må games. Altså 
ikke i morgenfritter. 

Inden længe vil I også få en indbydelse til en 
hyggelig eftermiddag og rundvisning i vores 
nyindrettede Krea-rum. Mere herom når vi er klar til 
det. 
Tilmelding til vinterferien skal ske inden søndag den 
6. oktober af hensyn til personalet. Der er et 
tilmeldingsskema på Viggo. 
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Indigo 
Efterårsferien nærmer sig med hastige skridt. De kommende to uger har vi gruppelæreruger, 
hvor hele indskolingen arbejder med monstre og monstermusical. Vores monsteruger 
afslutter vi torsdag den 10.10. I samarbejde med Fritteren byder vi på monsterkage klokken 
16, og klokken 17 inviterer vi forældre, søskende og bedsteforældre til at se musicalen inde 
i salen. 
Efter forestillingen, hjælpes vi ad med oprydningen. Salen skal nemlig bruges fredag 
morgen i forbindelse med Skolernes Motionsdag.  
Indigo skal bla synge “Drager findes” og “Nu klækkes Oggens unger” skrevet af Benedicte 
Riis. De findes på Spotify, hvis I får lyst til at øve eller blot lytte derhjemme. 
Vi skal ikke ud i de store kostumer, men jeg håber, at alle børn fra Indigo kan have en 
ensfarvet hvid eller sort t-shirt på. Gerne lidt stor, lang og en vi må klippe i. Tjek eventuelt 
om ikke I kan finde en billig brugt på genbrug. T-shirten skal gerne med i skole i løbet af 
næste uge.  

HUSK AT: 

•Børnene på Friskolen skal have 
en drikkedunk med i skole. 
•Tilmeld jeres børn feriefritter, 
hvis I har brug for pasning. 
•Tjek glemmetøjskasserne inden 
de bliver tømt. 
•Skolen bliver passet af 
pædagogstuderende den 31/10 
og den 1/11. 
•Der skal godt med ekstratøj og 
sko i børnenes garderober.

Æblepresning med 
Holger og Claus



Til Skolernes Motionsdag går og løber indskolingen sammen. Vi skal løbe/gå langs anlægget 
ved kolonihaverne. 
De kommende to uger skal Indigo have mig i alle timerne. Ingen musik, idræt eller 
billedkunst timer. Førstkommende mandag går vi på tur, som vi plejer, men det gør vi ikke 
mandag i uge 41. 
Rigtig god weekend 
Kh Anette. 
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Guld 
Børnene har lavet de fineste familiehuse. Hvert 
barn har tegnet sin familie, deres værelse, noget, 
de godt kan lide, og deres have. De har skrevet lidt 
til tegningerne med børnestavning. De har arbejdet 
rigtig godt med opgaven, og der er kommet nogle 
gode snakke ud af det. 
Bogstavbogen er vores arbejdsbog, hvor vi nu har 
arbejdet med M, S, I, U og B. Vi har snakket om 
bogstavernes navn, form og lyd og hvordan 
bogstavet skrives. 
Vi træner at lytte til fælles beskeder og lytte til 
hinanden. Når de løser opgaver, træner vi, at man 
først prøver selv, tænker en ekstra gang, spørger 
ens sidemakker og derefter rækker hånden op og 
spørger mig. 
De næste to uger har vi gruppelæreruger. 
Mødetiden er 8.15-12 hver dag. Vi skal arbejde 
med Monstermusical. Børnene er i fuld gang med 
at øve sange og har lavet monstre i engelsk og 
billedkunst. Vi fortsætter i næste uge, hvor vi også 
skal skrive om vores monstre og læse små tekster og meget andet. 
Det hele slutter af med et brag af en forestilling om eftermiddagen torsdag den 10/10. 
Nærmere program følger. 
Fredag den 11/10 er der skolernes motionsløb. Efter efterårsferien afholder vi 
skolehjemsamtaler 22\10 og 29/10. I får nærmere besked på Viggo. 
Vh Lise Lotte 
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Lime 
Der er Monstermusical i indskolingen torsdag den 10. oktober 2019. 
Klokken 16 er der kaffe og monsterkager i Fritteren. 
Klokken 17 er der musical i salen. Forældre, bedsteforældre og søskende er velkomne. 
Efter forestillingen hjælper vi hinanden med at stable stolene i depotet ved salen, da der 
skal være dans i salen fredag morgen. 
Fredag den 11. oktober afholder vi Skolernes Motionsdag og slutter med hygge, inden vi går 
på efterårsferie. 
Uge 40 og 41 er Lime i skole fra kl. 8.15-12.00. Der kommer et skema for ugerne på Viggo; 
i uge 40 laver vi forberedelse til musical, men har også almindelige fag. Uge 41 har vi kun 
musical. 
Husk at tjekke Viggo med dato og tidspunkt for de kommende skolehjemsamtaler. 
Vi får snart “Den første læsning 2”-læsebogen, så vi ikke skal læse på iPad. Så efter 
efterårsferien går vi for alvor i gang med læsebogen til 2. klasse. 
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Bronze 
Kære Bronze 
Tak for et fint fremmøde til 
årsplanfremlæggelsen. Det er skønt med en 
engageret forældregruppe, der bakker op om 
vores tiltag i gruppen, så vi i fællesskab kan få 
skabt et godt skoleliv for jeres børn. TAK FOR 
DET. 
I dansk har vi haft den første diktat; løbediktat. 
Alle var aktive med stor koncentration, højt 
tempo og meget dygtige - så det gør vi da igen. 
Stor ros og en stjerne til Bronze. 
De næste to uger er anderledes uger, hvilket 
betyder, at mødetiden er 8.15-13.15 alle dage. I 
uge 40 starter vi mandag med en MT-dag 

sammen med Brun gruppe, hvor vi skal lave aktiv-dansk med ordklasser, hygge med bål, 
pølser og snobrød. Tirsdag er Bronze sammen med Brun, Jeanette og Jakob på tur i 
forbindelse med Masseeksperimentet. Onsdag-fredag underviser Sølv resten af mellemtrinet 
i matematik. Programmet for uge 41 kommer senere på Viggo. 
Bronze har også fået deres først ugeopgave: “PAPIR” fra kompendiet “SANS, SE OG SKRIV.” 
Arket ligger i deres postmappe og skal afleveres til mig torsdag den 10. oktober. 
Håber I alle får en dejlig weekend 
Kh Anette 



🍁 🌱  🍁 🌱  🍁 🌱  🍁 🌱  🍁 🌱  🍁 🌱  🍁 🌱  🍁 🌱  🍁 🌱  🍁 🌱  
 

Brun 
Hej alle i og omkring gruppen. 
Så har vi gnasket os igennem 1. kapitel af 
Fandango om personkarakteristik. Vi har 
i den forbindelse læst nogle erindringer, 
og eleverne skal selv skrive en erindring, 
der skal afleveres i uge 41 lige før 
efterårsferien (se Viggo). Dem glæder jeg 
mig til at læse i ferien. 
Vi har i denne uge haft avisemne, og 
eleverne er blevet eksperter i 
nyhedskriterier, nyhedstrekanter og 
genrerne opinion/information. Det skill-
set skal de bruge i uge 41, når vi laver 
avis med Sølv gruppe. Læs gerne lidt avis 
med dem i mellemtiden. 
Mandag efter ferien skal vi på besøg på 
Grenaa bibliotek og have en 
biblioteksorientering. Vi går fra skolen 
08.15, spiser madpakker på biblioteket 
og er tilbage til timerne efter 
spisepausen. På denne dag skal alle elever være i gang med en læsebog; ellers låner man en 
(eller en lille bunke) på biblioteket på dagen, hvor de kan få hjælp af bibliotekaren. For at 
gøre dette skal eleverne have et lånerkort. Har de ikke det, kan de få det lavet på dagen. 
Dette kræver, at de har deres gule sundhedskort med, og at I udfylder - og de medbringer ‒ 
denne seddel: https://norddjursbib.dk/sites/...  
Mandag efter ferien skal alle i gruppen også være færdige med de første 29 sider i 
Stavevejen (se Viggo). 
De to uger op til ferien (uge 40 og 41) er anderledes uger på Mellemtrinet. Dem vil jeg 
beskrive her: 
Mandag den 30/9 skal Bronze og Brun hygge sig. Vi skal lave dansk, være aktive og, hvis 
vejret holder, lave bålmad.  
Tirsdag den 1/10 skal Brun og Bronze være med i et “masseeksperiment”. Vi cykler fra 
skolen til stranden, hvor vi skal samle skrald. Efterfølgende skal det sorteres og ”bruges til 
noget”. Jeanette er arrangør. 
Resten af ugen underviser Sølv i matematik, hvilket er en tradition for 6. klasse på 
Mellemtrinet. I 5. lektion har Sølv og Brun tid sammen til at gøre sig klar til næste uges 
avisprojekt. 

https://norddjursbib.dk/sites/norddjurs.ddbcms.dk/files/files/page/indmeldelsesblanket_norddjurs_biblioteker.pdf


Mandag den 7/10 til torsdag den 10/10 har Brun og Sølv avisemne, hvor vi vil skabe vores 
egen avis. Torsdag bliver det primært Sølv, der samler avisen og laver lay-out, da Brun har 
pubertetsundervisning med skolens sundhedsplejerske. Hun har også samtaler med alle 
eleverne i løbet af de nævnte to uger, og det har I vist alle fået besked om på mail på Viggo. 
Fredag d. 11/10 skal Mellemtrinet holde Skolernes Motionsløb. Vi løber først 5 eller 10 km, 
hvorefter vi i den sidste del af dagen laver forskellige sportsaktiviteter, som eleverne selv 
kan vælge sig ind på. 
Og så er det ferie, som jeg håber I alle må nyde :) 
Sidst i oktober skal de ansatte på pædagogiske dage, men mere om det i Bruns rum på 
Viggo, når tiden sig nærmer. 
I forældre har igangsat nogle trivselsarrangementer om onsdagen, hvor klassen har tidlig fri, 
for at støtte op om, at eleverne i klassen bliver ved at have gode relationer til hinanden. Der 
ser ud til at være god opbakning, og det første arrangement er afviklet.  
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Sølv 
Vores fokus på Grønland og Norden i år har allerede fået en afstikker, som jeg ikke ved 
skoleårets start vidste, ville ske, selvom jeg var i gang i al hemmelighed. Men nu er det en 
realitet. Sølv har fået en venskabsklasse i Halmstad, som er Grenaas venskabsby, og vi går 
snart i gang med at skrive breve til dem og de til os. 
Fokus er den sproglige opmærksomhed, de kulturelle forskelle og - særlig - ligheder, det vi 
er sammen om, og det, som adskiller os (udover Kattegat). Men fokus er også, at vi rigtig 
gerne vil tage til Halmstad på lejr. Normalt ligger udlandsrejserne i overbygningen, men 
hvis budgettet holder og argumentet er i orden, så er Dorte helt med på ideen om en 
udlandstur i mellemtrinet. Og begge dele holder. 
Onsdag i denne uge modtog jeg besked fra vores venner i Halmstad om, at de mægtig gerne 
vil have besøg af os i maj. Rammen herfor arbejder jeg nu videre med. 
Lektier har aldrig været noget, jeg har troet på effekten af. For mig giver det mere mening 
at øve sig. Og lige nu øver Sølv sig på at tjekke beskeder på Viggo, at genlæse 
læsetræningsøvelser og at gennemlæse noter fra skolen og arbejde videre med dem 
hjemme. Altsammen øvelser, der giver masser af mening i forhold til fremover at kunne 
planlægge sin tid og være forberedt. 
Det betyder, at det store faglige arbejde stadig foregår i skolen, mens læsetræningen af 
noget, der allerede er læst eller instrueret, foregår hjemme. Støt gerne jeres børn i de 
øvelser og forberedelser, de har hjemme, samt den frie læsning, der aldrig bliver uvigtig.  
I de to uger op til efterårsferien arbejder vi i gruppelærerskema. Det vil sige 8.15-13.15 hver 
dag, I næste uge er det Sølv, der skal stå for undervisningen i matematik af Brun og Bronze. 
Det er altid en interessant uge, hvor sjetteklasserne lærer enormt meget om matematisk 
formidling, og at det ikke altid er de samme, der er fagligt stærke, som er gode formidlere. 



De får også fokus på, hvordan de selv “gør” matematik, hvilket styrker deres faglige 
forståelse. 
I ugen efter arbejde Sølv og Brun med avis sammen. Vi skal simpelthen lave en 
“bæredygtighedsavis” med bæredygtighedens mange underemner. Eleverne skal have fokus 
på artiklers væsentlighed og opbygning, om den gode historie og om de historier, billeder 
fortæller. De skal lave interviews, lære at stille relevante spørgsmål og sætte det hele 
sammen til noget, der giver mening for andre end dem selv. 
Vi har motionsdag fredag 11/10. Bemærk, at det er Sølvs sidste motionsdag i den kendte 
ramme, så jeg håber, de får en fantastisk løbetur på den kendte rute og slår deres egne 
rekorder. 
Skøn weekend til jer alle. 
Gitte. 
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Overbygningen 
Kære OB'ere 
Lige om lidt er vi alle på farten - god rejse til os alle! Nogle skal virkelig langt væk, så langt 
som til Grønlandshavet, mens andre skal studere kunst og kultur ved Middelhavet. Det 
bliver så spændende at høre om alle oplevelserne, når vi er hjemvendt igen. Husk at tjekke 
pakkelister og programmer på Viggo.  
Efter de først godt to måneder tilbage i skolen kan vi se, at vi er nødt til at minde alle om 
husreglerne, især omkring sko, men også gaming og streaming. Efteråret nærmer sig med 
hastige skridt, vejret ændrer sig, og det bliver mørkere. Husk derfor synlighed i trafikken, 
reflekser og lygter! 
 
Fut, fut 
Diskussionen om indesko eller ej er i og for sig slut; vi bruger indesko på NDF helt fra de 
mindste klasser, og indtil vi går ud af 9. klasse. Sådan har det altid været. Somme tider 
møder vi alligevel spørgsmål om, hvorfor i alverden vi skal gå med indesko. Det er helt fint 
at spørge, og vi forventer naturligvis, at I hjemme bakker op om husreglen.  
Vi bruger indesko af flere årsager. Dels er det godt for lydniveauet, da det skaber mere ro 
omkring både undervisningen og pauserne. Derudover er godt for tjanserne og 
vedligeholdelsen, som I alle selv står for. Det sparer tid og ressourcer ikke at skulle skovle 
flere kilo sand ud af lokalerne hver dag. Endeligt minimerer det også bakterie-spredningen 
af blandt andre e.coli, der trives rigtig godt i vådt løv, altså nedfaldne blade fra træerne, der 
blandes med en regnbyge eller to, en fugleklat og en hundelort med jævne mellemrum. 
Vi observerer (og påtaler) ofte de, der desværre glemmer eller nægter at tage deres sko af, 
for udover at slæbe sand og jord og alskens andet synligt og usynligt med ind, så er det 
oftest de samme unge mennesker, der smækker benene og dermed skoene op på bordene, 
hvor madpakker indtages efterfølgende - og hvor skolearbejdet i øvrigt skal udføres. Vi ved 



jo godt, at vi har en stil og et image, der skal passes, men vi kører ikke et modeshow eller 
en catwalk her på stedet; det er en skole med nogle rammer og regler, der skal respekteres 
af hensyn til fællesskabet og for den gode trivsel. Så find de seje, sexede, coole, kiksede, 
gamle eller hammer-lækre futter frem - sæt en ny trend!  

Flade batterier  
Vores gamle regel, at online gaming ikke er tilladt, skal også have en genopfriskning, 
ligeledes streaming af film og serier i både timer og pauser. Vi oplever, at mange mister så 
meget strøm i deres iPads og på bærbare computere, at de ikke er klar til undervisningen 
efterfølgende. Der mangler ofte en oplader i tasken, og så er det lærerens opgave at finde 
en oplader, hvilket går fra undervisningstiden. Vi vil gerne hjælpe børnene til at få mere 
kreativ pausetid med kortspil, fodbold eller bordtennis, så vi fokuserer på indkøb heraf, og 
modtager i øvrigt gerne donationer af spil til fælles brug i OB. Husk at lade op hjemmefra - 
det gælder iPads og bærbare! 
De bedste hilsener fra 
hele OB-teamet. 
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Gul 
Kære Gul. 
Følg med på Viggo de kommende dage, hvor der kan være nyt om rejsen eller 
kørselsforhold. Camilla (Livas mor) står for koordinering af kørsel til og fra Billund, og det 
bliver hende, der er tovholder for eventuelle ændringer undervejs. 
Vi har i den forgangne tid arbejdet med jobansøgninger og fritidsjobs i både tysk og dansk. 
Det er gået godt, og nu arbejder vi med socialrealistisk ungdomslitteratur af bl. a. Kim Fupz 
Aakeson. Vi øver os rigtig meget på at deltage i diskussioner i klassen og række hånden op, 
og det begynder at blive bedre nu. 
Jeg glæder mig helt vildt til rejsen med de dejlige gule unger og håber, de får en fantastisk 
oplevelse. Alle har lagret mit tlf-nr. i deres mobiler, ligesom jeg har alle deres numre i min. 
Så kan vi altid på fat i hinanden! 
Kh, Helena 
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Hvid 
Kære Hvid og forældre i Hvid. 
Så er det på mandag, vi tager afsted til Malta, og vi GLÆDER OS :-) Nedtællingen har været 
i gang i 14 dage, og i mellemtiden har Hvid arbejdet med Malta i geografi. Programmet er 



stort set på plads, og alle har fået et fysisk eksemplar med hjem. Det ligger også her på 
Viggo, så man altid kan finde det. 
Det har desværre været utroligt svært at arrangere et skolebesøg dernede. Jeg har både 
skrevet og ringet rundt, dog uden held. Vi må hen og spørge, når vi ankommer. Heldigvis er 
programmet spækket med mange andre fede ture.  
Gitte Banner var på besøg i klassen i mandags. Her talte hun med Hvid om de forskellige 
muligheder der findes efter 9. klasse. Hun introducerede siden www.ug.dk for dem, hvor 
det er muligt at hente oplysninger om de forskellige uddannelser. Hun kommer på besøg 
igen i november og december, inden de skal vælge hvilke forløb de vil på i brobygning i uge 
11. 
I dansk er vi nu godt i gang med forløbet “Længsler i romantikken.” Det er et af de lidt 
tungere emner, men jeg synes, det går godt. I historie arbejder vi stadig med de slesvigske 
krige, og dér er der mange informationer som skal fordøjes. Men vi arbejder hårdt på at få 
styr på sagen. 
Når vi kommer hjem fra Malta, er der klasselærerdag både onsdag og torsdag. Vi har ikke 
normalt skema de dage, så husk at tjekke Viggo. 
Kh Sasja 
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Blå 
Kære Blå! 
Det er en udsøgt fornøjelse at overtage en gruppe, som er så søde og arbejdsomme som jer. 
Det er en fornøjelse at møde hver dag, at vide, at der helt sikkert kommer nogle gode 
konstruktive timer sammen med jer.  
Og UNDSKYLD, at jeg driller. Jeg kan ikke lade være. Men for en god ordens skyld:  
Skolen har IKKE aftalt med byens ældre, at de skal holde øje med jer i frikvartererne og 
tjekke om der bliver indtaget slik eller sodavand.  
Island lukker IKKE internettet ned 3 måneder om året, hvoraf den ene måned skulle være 
oktober.  
Der opstår IKKE pludselig (med ca 3 ugers interval), nye geysere i de offentlige badelaguner 
i Island. 
Og nej, essay-afleveringen skal ikke være på minimum 6 sider. 
OG lidt praktisk til kalenderen: Forældremødet er i uge 44 (Tirsdag den 29. oktober fra 
17.00 til 18.30). Vi får besøg af Gitte Banner, som vil indføre os i uddannelseskrav og -valg. 
Ugen efter, uge 45, vil der være skolehjemsamtaler med Carina og jeg, og til de der ønsker 
det, kan man booke en tid med Gitte. Jeg slår ønskeliste op på Viggo snarest. 
MEN, ellers er vi jo ved at være klar til Island. Lotte har lavet kørselsoversigt til os, den 
ligger på Viggo. Vi ses lørdag morgen. 
Kærlig hilsen Jose

http://www.ug.dk/

