
Ledelsen 
Kære forældre. 
Lidt om trafik 
I sidste uge talte jeg 14 elever uden lys 
på cyklen i den mørke morgentrafik. 
De fleste havde påmonterede lygter, 
der ikke var tændt. 5 børn havde ikke 
nogen lygter på cyklen overhovedet. 
Det plejer at være de ældste børn i 
OB, som ingen lygter har, eller som 
har glemt at tænde dem. Men i år har 
jeg lagt mærke til, at eleverne i OB har 
lygter og lys på. Godt gået OB. Til 
gengæld er det nu eleverne på MT, der 
skal have jer forældres hjælp til at få 
styr på sikkerheden på cykel. 
Hermed en opfordring til ALLE forældre til elever på MT til at få tjekket op på børnenes 
cykler og måske også lige tage snakken hjemme om, hvor VIGTIGT det er at have lys på 
cyklen, hjelm på osv. 14 uden lys. Det er 14 for mange. 
Musik- og teater festivalen .. 
.. finder som bekendt sted den 22.-24. juni 2020, og vi glæder os. I sidste uge afholdte vi 
det første informationsmøde for at fortælle jer alle om, hvad festivalen er for en størrelse, 
dens historie, vores vision med vores værtsskab og status på, hvor langt vi er med 
planlægningen på nuværende tidspunkt. Desværre var der ikke så mange deltagene, kun ca. 
60 fremmødte. 

Vi afholder endnu et møde i foråret og vil løbende fortælle 
meget mere om planlægningen i kommende månedsbreve og 
i informationsmails. 
Jeg håber I alle vil følge festivalens Facebook side - 
Lilleskolefestivalen. Læg mærke til det flotte logo, som er 
tegnet af Nikolaj fra Brun og Frej og Kristian fra Bronze. 
Mange hilsener 
Dorte 

Rengøring 
Uge 48: Brun og Blå 2 
Uge 49: Bronze og Blå 3 
Uge 50: Indigo 
Uge 51: Grå og Lime1 
Uge 2: Guld og Lime 2 
Uge 3: Hvid og Lime 3
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En tidskapsel bliver til 
Grå har i historie arbejdet med tiden som begreb, og med de spor vi efterlader os til 
eftertiden. Vi har i den forbindelse været heldige at få hele skolen med på ideen om at 
grave en tidskapsel ned på NDF. Sune (far til Karl i Grå og Elvira i Guld) har sammen med 
sine elever på sit arbejde, lavet den flotteste tidskapsel til skolen.  

Alle grupperne har hver fået en 
patron og dokumenterer deres 
tid ved hjælp af forskellige 
genstande, der sendes med. 
Desuden laver alle grupper en 
klassehilsen, en præsentation af 
deres kapsel og noget særligt, 
klassen vil vise for eksempel 
sang, dans eller andet. 
Der er også blevet filmet og 
uploaded gamle videoer fra 
lejrture eller andet 
I scenekunst arbejder 
medieholdet med at lave en 
film, der viser lidt om hele 
forløbet; før, under og efter.  
Kapslen graves op igen i 2030. 
Tanken er, at alle nuværende 
grupper inviteres til 

Arrangementer 
Uge 48: Der er skole-/hjemsamtale i Gul mandag. Lime afholder 
Julehygge tirsdag. Indigo holder Julehygge onsdag. Bronze og Sølv 
afholder Julehygge torsdag. Fredag er der frist for Hvids 
tilmelding til Brobygning. 
Uge 49: Skole-/hjemsamtaler i Gul mandag, Økonomiudvalgsmøde 
mandag klokken 16.30-17.45 og Bestyrelsesmøde mandag klokken 
18-21.30. Tirsdag er der Julehygge i Hvid, og 2020-udvalget 
holder møde fra 17-18.30. 
Uge 50: Terminsprøver for Blå i dansk, matematik, et sprogfag og 
naturfag. Mandag er der møde i dialogudvalget. 
Uge 51: Der er juleværksteder for hele skolen fra mandag til 
torsdag. Torsdag aften er der Julefest fra 17-19. Se opslag 
andetsteds i dette månedsbrev. Fredag er der Ris A La Mande og 
juleeventyr for hele skolen. 
Uge 52+1: Juleferie. 
Uge 2: Første skoledag efter ferien er mandag, hvor OB spiller 
Volley i Åstruphallen med Gjerrild-Bønnerup Friskoles 
overbygning. 
Uge 3: Mandag er der møde i dialogudvalget fra 17-18.30.



opgravningen af tidskapslen igen om 10 år. Det er sjovt at forestille sig fremtidens børn på 
fremtidens skole, der graver vores breve, billeder og tegninger op, og at vores nuværende 
elever kommer kørende til skolen i bil den dag, nogle måske med overskæg. 
Vi ønsker, at tidskasplen bliver en tilbagevendende tradition på Norddjurs friskole, så alle 
elever og lærere hvert tiende år graver en hilsen fra fortiden op og lægger en ny ned til de 
kommende generationer. 



Fritter 
I aften er det juleaften, der 
er længe, længe til. 
Okay, ikke i aften, men der 
er ikke lang tid til, faktisk 
kun tre uger, og det kan 
mærkes her i frittern. 
Vi julepynter, bager 
julekager, klipper julehjerter, 
synger julesange, spiser 
æbleskiver og julehygger i 
stor stil.  
Inden jul skal vi også hygge 
med risengrød, julelege og 
godteposer, som vi plejer.  
Vi skal også hygge os med 
flæskesteg og rødkål en af 
juledagene. 
Vi holder ind imellem værksteder som Krea og Træ åbent, så her vil der være mulighed for 
at lave en gave eller to til at tage end hjem under træet. 
Den sidste uge inden juleferien er der også juleværksted på skolen. Her vil man også kunne 
producere lidt julegaver. 
Kig på aktivitetssedlen for datoerne.  
SFO-cup er først i januar, men alle børn har fået en tilmeldingsseddel med hjem, og den 
skal udfyldes inden fredag den 6. december, hvis børnene har lyst til at spille med. 
Simone efterlyser stadigvæk emballage som dåser, glas m.m. til støbning. 
God jul og godt nytår til jer alle, når vi når dertil.  
Hilsen The Fritter. 



Indigo 
I dag gjorde vi det!  
Nedgravede en tidskapsel, som først skal graves op igen om 10 år. I Indigos tidspatron 
ligger der en klasseliste, et skema, et foto af børnene, fotos fra vores turdage, et 
håndskrevet brev, 22 tegninger, et guldhjerte i stof, hvorpå der er bundet et manillamærke 
med teksten “Vi sender til fremtiden - sød, dejlig klassekærlighed”. I rummet ved siden af 
tidspatronerne lagde vi en Oggebamse. Tid er en underlig størrelse, og snart er første 
halvdel af 0.klasse gået, og om få dage kan jeg sige “Velkommen december - du er den 
måned på året, der skaber mest kaos i en 0.klasse. Du plejer at tilgodese de fleste børn med 
drillenisser, julekalender, mindre søvn og mere sukker. Du har lært mig at nedjustere mine 
forventninger til børnene, så vi alle når helskindet frem til juleferien.” 
Jeg er begyndt at læse “Bogstavhuset” for børnene, og hvis december er os nådig, så når vi 
at møde alle bogstaverne inden jul.  
I uge 51 laver vi julegaveværkstedet, dvs at vi IKKE går på tur om mandagen. Mere info om 
julegaveværkstederne andet sted, og når tiden nærmer sig.  
Til sidst vil jeg sige tak for en fin julepyntet klasse.  
God weekend 
Kh Anette 

Guld 
Sikke en oplevelse. Vi har gravet en tidskapsel fyldt med masser af gode ting ned. 
Der var tale fra Dorte, præsentation fra de enkelte klasser og et vers og en sang. Sangen var 
Guld rigtig gode til. Det var helt rørende at høre dem synge hele teksten. 
I Guld har vi den sidste uge snakket en del om, hvad vi skulle have i tidskapslen. Hvad har 
vi arbejdet med og hvad har været vigtigt fra vores tid i 1.klasse?  
Det blev til 
familiehusene, 
Monster Musical, 
Bogstavbogen og 
Bamsebøgerne. 
Vi fik også sendt 
et billede af os 
og vores bamser 
med. 
Derudover 
arbejder vi 
fortsat i 
Bogstavbogen. 
Børnene er 
optagede af den, 
og der er ofte 



rigtig god arbejdsro, når vi arbejder i den. Ind imellem spiller vi også små spil og leger lege 
med fokus på bogstavernes lyde. 
Vi læser dagligt, nogle gange fælles og andre gange med læsemakkere. Børnene er gode til 
at sidde to og to og læse i Læs Lydret-teksterne. De er alle meget motiverede og har en god 
energi. De har lært at prikke ord, så prøv at spørge hvad det betyder. Børnene skal have 
teksterne i elastikmappen (Læsemappen som vi kalder den) med hver dag. De skal læse en 
tekst hver dag. Vi læser teksterne flere gange, for det er vigtigt med gentagelser. I må meget 
gerne hjælpe med at jeres barn får læst, og at barnet får teksterne i tasken igen.  
Vi får snart en læsebog, men det hører I nærmere om, når børnene har fået besked. Det er 
en stor ting at få sin egen læsebog, så det gør vi lidt ud af.  
De næste to uger har vi almindeligt skema, men helt almindelige uger bliver december uger 
jo aldrig. Vi åbner kalender gaver og hygger lidt ekstra.  
Uge 51 har vi juleværksteder, hvor mødetiden er 8.15-12 hver dag. Der foregår nogenlunde 
som sidste år, men det får I nærmere besked om senere. 
 

Lime 
I skrivende stund, for få minutter 
siden, satte vi Limes bidrag ned i den 
store tidskapsel, som er blevet 
forsejlet og sænket dybt i jorden. Lime 
har valgt at sende følgende til 
fremtiden: Deres fine tegneserie, nogle 
jelly beans pakket rigtig godt ind 
(spændende om de mon ligner sig selv 
om 10 år), et klassebillede, et brev til 
den klasse, der er 2. klasse om 10 år, 
hvor de alle har gættet på forskellige 
ting og tegnet en tegning. De ville 
også gerne sende et ark med alle 
deres navne (underskrifter) på, så det 
er selvfølgelig også sendt med. Vi fik 
sendt det hele afsted med de fine ord:  

 
Hvad er livet foruden 
Minder stablet på minder? 
Med den mening vi skaber, 
og den mening vi finder, 
tilstede i nutiden, 
med tanke på fortiden, 
og troen på fremtiden. 
 



Planen er at vi om 10 år 
graver den op og alle 
elever, der har været med 
til at sende afsted til 
fremtiden, bliver inviteret. 
Jeg har valgt at lytte rigtig 
meget til, hvad der fylder 
(positivt) for børnene lige 
nu, men ellers kunne disse 
to temaer også være sendt 
med: ”Sprog!” og ”Det vi 
kan, og det vi ønsker”, men 
I må nøjes med at se det 
her. Det kunne være 
interessant at finde ud af 
om sproget er blevet anderledes om 10 år. Om ord som ”Fuck”, ”bitch” og andre ord, som 
de kan finde på at slynge om sig, om 10 år måske er helt væk..eller måske blevet en helt 
almindelig del af det danske sprog. 
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Bronze 
Kære Bronze 
Her er månedsbrevet fra Bronze. Det er Frej, Kristian, Frida og Maja, der har været de 
opfindsomme på tasteturet, kun justeret en smule af gruppelæreren. God læsefornøjelse.  

Der er en “nørdbølge” i gang i Bronze omkring et kortspil ved navnet Boss Monster. Bølgen 
startede, da en dreng ved navn Halfdan brækkede sit ben. Boss Monster er et meget nørdet 
kortspil med bosser og andre meget specielle kort. Spillet er meget lærerigt specielt i 
engelsk, da kortene står på engelsk. Jeanette har lavet legegruppe, hvor nogle er udenfor og 
nogle er inde og spille Boss Monsters. Det er godt for fællesskabet, at vi træner os i at 
kunne lege alle sammen på en gang, og med forskellige i mindre grupper. 
Vi har fået et nyt fag i år i Bronze ved navnet scenekunst. Scenekunst er en blanding 
mellem drama og medie. Vi lærer at lave skuespil og gå solo på en scene. Vi er sammen 
med Brun gruppe, og vi er delt op i tre hold: skuespiller-, musiker- og mediehold. Alle 
arbejder vi på vores musical, som vi skal vise til foråret. Glæd jer alle sammen.  
Vi arbejder med gentaget læsning i dansk. Vi øver os i at læse hurtigt og rigtigt. På den 
måde lære vi også at læse flydende læsning. Vi har begrænset tid (1 minut) til at læse i og 
imens lytter vores læsemakker efter fejl. Vi skal også læse vores tekst højt for vores forældre 
derhjemme! 
Made by Frej and Kristian 
 



I dansk er vi startet på et forløb om “det grumme”. I forløbet har vi snakket om, hvad man 
er bange for fx edderkopper, slanger og mørke. Vi skal også lave vores egen grumme 
fortælling. 
Vi har også lært om De fantastiske fire, som er en måde at huske det man læser på. Man 
skal forudsige, stille spørgsmål, udforske og opsummere. 
Vi har et spændende forløb i et nyt fag, der hedder “håndværk og design”. Vi er igang med 
at lave robotter og skal lære at bore, save og slibe. Vi arbejder både med bløde og hårde 
materialer fx garn, læder og træ. Det er vores praktikant Kirsten, som underviser os både i 
“håndværk og design” og i dansk.  
I torsdags har vi julehygget og klippet juleting til klassen. Vi skal også have juleværksteder i 
den sidste uge inden juleferien, så I skal regne med mange julegaver:-) 
Skrevet af Frida og Maja 
 
God weekend til alle. 
Anette 

Kære Bronze 
Jeg går min sidste praktikuge på Norddjurs Friskole i møde, sikke hurtigt tiden er gået. 
I dansk har temaet ”Det Grumme” stået i centrum de sidste par uger. Vi har arbejdet med 
synonymer og antonymer og gjort hyggelige sætninger uhyggelige. Vi har læst den grumme 
fortælling ”Ta’ tyren ved hornene” ud fra principperne i læsestrategierne ”De fantastiske 
Fire” hvor man dykker ned i teksten før, under og efter læsningen. 
Samme fortælling har vi også læst op for hinanden på sjove og ikke mindst genrerelevante 
måder, så indlevelsen og kropssproget er blevet så spændende som muligt. Sidste grumme 
aktivitet i dette forløb er, at eleverne selv skal skrive en lille grum fortælling. 
I natur og teknologi er vi færdige med temaet om elektricitet. Alle har taget el-kørekort, og 
vi har talt om begreber som bl.a.: elektroner, kredsløb, jævnstrøm, vekselstrøm, serie- og 
parallelforbindelser, og at noget er/ikke er elektrisk ledende. 
I tirsdags fik vi lavet batterier af 50’ører. Tak for lån til jer, der havde taget mønter med. 
Batterierne var bygget op af kobbermønter, sølvpapir og pap vædet i eddike. Alle gruppers 
batterier fik en lille diode til at lyse ‒ det var ret sejt. 
Vi har som opsamling løst en Kahoot (en online quiz) om temaet. Den vakte stor begejstring 
hos eleverne. I Kahoot’en kom det også frem, at det med elektricitet kan være lidt svært. 
Men som Jeanette lover, er det et tema, som kommer igen flere gange hele vejen op i 
overbygningen, så ro på, det skal nok blive nemmere at forstå. 
Timerne i håndværk og design er fortsat fulde af arbejdsglæde og iver. Eleverne vil SÅ 
gerne være færdige med deres robotter, inden jeg stopper. Derfor har jeg fået lov til at bytte 
fredagens dansk ud med håndværk og design. Vi skal bl.a. arbejde med at skrive 
robotternes venne-bog, så ikke alle timerne bliver i værkstedet. 
Hvis vi alligevel ikke bliver færdige med alle robotter, inden jeg stopper, har Anette lovet at 
fortsætte forløbet, indtil alle robotter er færdige. Jeg vil så aftale med Anette, at jeg kan 
komme på besøg en dag inden jul og se de færdige robot-venner. 
Mange Hilsner Kirsten 



Brun 
Hej Allesammen 
Hvis alt er gået, som det skal, sidder jeg nu i Prag og nyder julestemningen med min datter. 
Brun sidder på skolebænken og knokler :) Jeg har skrevet lidt i rum om, hvad der sker, når 
jeg er væk. 
I december skal vi ellers hygge med forskellige ting.  
Der skal laves lidt diktater, som omhandler de grammatiske øvelser, som eleverne har lavet 
i de sidste kapitler af Stavevejen. 
Vi har fået Fandango til at virke igen, så vi tager fat på et nyt kapitel.  
Vi skal hygge om hinanden. Enten i form af sødenisser (se igen Bruns rum her på Viggo), 
eller bare fordi vi kan, og det er jul. 
Vi skal have juleværksteder (uge 51. Mere info følger til dem, der ikke kender til dette 
fænomen på NDF). 
Vi har julebal på skolen torsdag d. 19/12 (nærmere info følger andetsteds i dette brev eller 
på Viggo).  
Vi har sidste skoledag før jul med julehygge i klassen og i salen med juleeventyr. Denne dag 
bliver sødenisserne afsløret. Vi skal lege pakkeleg (mere info følger på Viggo), og så skal vi 
spise risengrød eller -a lá mande. Det sidste plejer kontaktforældrene at være ansvarlige for 
bliver lavet, så husk det. 
Og så er det juleferie, og denne gang en lidt længere en af slagsen :) 
Rigtig god jul til jer allesammen. 
Jakob 

Kære Brun. 
Jeg går min sidste praktikuge på Norddjurs Friskole i møde, sikke hurtigt tiden er gået. 
På tirsdag den 3/12, hvor Jakob har fri, har jeg fået lov at låne Brun i 2. modul. Vi skal 
arbejde med at skrive robotternes venne-bog. Der bliver ikke så meget tid i værkstedet, men 
vi har heldigvis også håndværk og design om torsdagen. Hvis vi ikke bliver færdige med 
alle robotter, inden jeg stopper, har Anette lovet at fortsætte forløbet, indtil alle robotter er 
færdige. Jeg vil så aftale med Anette, at jeg kan komme på besøg en dag inden jul og se de 
færdige robot-venner. 
Rigtig God weekend. 
Mange Hilsen Kirsten. 

Sølv 
Tre en halv times sejlads, næsten stik øst, har vore 
breve fra sidste måned rejst. 20 svenske elever, kun 
lidt yngre end eleverne i Sølv, har læst, lært og skrevet 
deres egne breve. Og så er deres breve rejst næsten 
stik vest i tre en halv time med en færge, inden de er 
nået os. Det er blevet meget virkeligt lige pludselig, at 



vi har fået en nyt fællesskab med nogle mennesker, vi endnu ikke har mødt. Vi har læst 
deres breve og allerede i gang med at svare. 
Men lige nu er Sølv også optaget af at udruste Emma, My, Mille, Jon og Carl Emil til at blive 
klassens meget kloge og vigtige repræsentanter i årets store quiz, hvor vi på onsdag skal 
forsøge at kvalificere os videre til regionsfinalen i Smart Parat Svar. Vi er egentlig ikke så 
optagede af, om vi vinder; mere af, om vi får en dejlig dag sammen. Det er vi ret sikre på, 
vi gør. Hvis der er nogen af jer, der har lyst til at sende os af sted med chokoladeboller eller 
andet lækkert, så send mig lige en besked. 
Og så har vi tænkt på fremtiden. Det har været mærkeligt, fordi vi øver os på at have fokus 

på nuet. På et leve netop nu og 
skabe det bedste nu, vi kan. Men i 
forbindelse med nedsættelse af den 
første tidskapsel på NDF, skulle vi 
lave et tankespring i forhold til, hvad 
der om ti år kunne være interessant 
at vide om det, der optager os i dette 
nu. Det er blevet en spændende 
kapsel, Sølv har lavet. Måske ikke 
helt som de andre klassers. Jeg kan 
kun opfordre jer til at dukke op 
sammen med jeres til den tid voksne 
børn, når tidskapslen graves op om ti 
år.  
I skal bemærke, at der er 
juleværksteder i uge 51. Program for 
julefesten torsdag findes andetsteds i 
dette brev, og fredag leger Jeanette 
med Sølv. Jeg er nemlig væk hele 
ugen. 
Med de ord ønsker jeg jer alle en 
dejlig weekend.  
Gitte. 
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Overbygning 
Kære OB og forældre! 
Julen er ved at sætte ind. Der er så småt begyndt at dukke julepynt op, der bages i køkkenet 
og høres julemusik. Det er hygge og skønt,men det er også en tid, hvor der er mørkt om 
morgenen, når man skal af sted, og sørme også mørkt igen, inden man kommer hjem. 
HUSK LYGTERNE! 



I uge 46 og lidt af uge 47 har vi gennemført et projekt med Hvid og Blå: “Projekt 
kulturmødet”. Det har været nogle interessante emner, der er blevet taget fat . Lige fra de 
klassiske temaer omhandlende mødet mellem religioner til de mere trendy som kønsskifte 
og sexualitet.  
Vi har igennem en periode haft fokus på rygning. Det forholder sig desværre sådan, at vi 
har taget nogle elever i at ryge i skoletiden. Det ser vi meget alvorligt på, og vi har derfor 
også kontakt med ungdomsklubben og dermed også Peter B. Vi håber, at vi ved fælles hjælp 
kan afhjælpe problemet.  
Kærlig hilsen  
OB-teamet 

Blå 
Kære Blå! 
Tak for nogle gode skole-/hjemsamtaler. Det er altid rart lige at få talt med hinanden. Jeg er 
godt klar over, at mange af jer forældre ikke hører meget fra jeres unge mennesker. Man får 
typisk et “jaja” eller måske kun et skuldertræk, hvis man spørger, om de har haft en god 
dag. Netop derfor er det rart at have en samtale (eller to) i løbet af året. Denne gang var der 
særlig fokus på uddannelsesvalg, da vi jo som skole skal tage stilling til, om vi finder 
eleverne egnet. Jeg synes, I er enormt kompetente, og man skal i øvrigt også huske, at ikke 
alle modnes og motiveres i samme hastighed.  
Onsdag den 27. november begravede vi en tidskapsel. Det har været en lille rejse for Blå at 
fylde den kapsel, vi i klassen fik tildelt. Men, vi har vedlagt vinderflaget fra Fælleslejr 2019 
(og håber, at der stadig er fælleslejr i 2029). Vi har også alle skrevet et brev til det 
fremtidige jeg. Her fortælles der om “her og nu” interesser, venskaber, skolegang, fritidsjob, 
kærester m.m. Der står også ønsker og forhåbninger til fremtiden; jobønsker, uddannelser, 
og meget mere. Spændende, om vi alle står og kigger med, når tidskapslen skal graves op 
igen om ti år; og om ønskerne er gået i opfyldelse.! 
Til samtalerne aftalte jeg i øvrigt med rigtig mange, at der skal være fokus på læsning. Det 
betyder, at man læser i en bog (papirudgave) mindst 20 min HVER DAG! Og det er NU det 
lange seje træk foregår. Ved læsning øver I både hastighed, overblik og læseforståelse. I 
øver desuden jeres skrivekompetencer. Win, win win. 
God weekend og kærlig hilsen 
Jose 

❄⛄ ❄⛄ ❄⛄ ❄⛄ ❄⛄ ❄⛄ ❄⛄ 
❄⛄ ❄⛄ ❄⛄ ❄⛄ ❄⛄ ❄⛄ ❄⛄


