
Kære alle  
Foråret er lige på trapperne, og forår betyder 
blandt andet, at vi snart skal byde de nye børn, 
der starter i tidlig skolestart den 1. april, 
velkommen. 
På pølsemødet i sidste uge besluttede vores 
kommende klasse, at de vil hedde Turkis gruppe.  
Vi glæder os til Turkis gruppe starter 1. april.  
Forår er også generalforsamlingstid. Den årlige 
ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 
2. april klokken 17-20. Husk at sætte et stort 
kryds i kalenderen. Indkald og tilmeldingen 
udsendes i løbet af de næste uger.  

Februar 2020

Arrangementer 
Uge 9: Diskofest for fritteren 
fredag. 
Uge 10: Bestyrelsesmøde med 
revisor torsdag 17-21.30.  
Blå skal i gang med 
projektopgaven torsdag. 
Uge 11: Stormøde for alle 
forældre om Musik- og 
Teaterfestivallen tirsdag. Blå 
fremlægger projektopgave 
torsdag. Hvid er i brobygning hele 
ugen. 
Uge 12: Blå er i København 
mandag-onsdag. Torsdag er der 
forberedelsesmøde til 
generalforsamlingen 17-18.30 for 
bestyrelsen.  
Mandag: Stormøde for alle 
forældre om musik og 
teaterfestival 
Uge 13: 
Torsdag er der OB-bal.  
Lørdag er skolen lejet ud. 
Uge 14: 
Børns vilkår kommer mandag og 
laver et “digital mobning”-forløb 
med alle klasser. 
Torsdag er der generalforsamling. 
Uge 15: 
Påskeferie. Skolen er lukket. 
Uge 16: 
Mandag er skolen lukket grundet 
påske. 
Torsdag er der  
udendørsudvalgsmøde. 
Lørdag er der “Forårsfest” for 
alle børn og voksne.



På Viggo ligger der en tilmeldingsformular til det næste store informationsmøde omkring 
sommerens Musik- og Teaterfestival. Husk at melde jer til og husk at komme. De, der var 
til sidste infomøde, bedes også deltage mandag den 9. marts klokken 19-21, da vi dels er 
nået længere i planlægningen, og da vi meget snart åbner for tilmeldingen af vagter til 
festivallen. 
Og en sidste ting til kalenderen; vi holder forårsfest lørdag den 18. april istedet for en 
sommerfest i juni. Lørdag den 18.april er en skoledag med mødepligt for alle eleverne. 
Musiklærerne - og alle vi andre - bliver temmelig ulykkelige, hvis ikke alle møder op 
denne dag. Såfremt man har en virkelig god grund til at være forhindret, så skal der 
bedes om fri til mig og ikke til gruppelæreren.  
Frem med kalenderen og få nu sat en hel masse krydser:) Den kommende tid byder på 
masser af spændende arrangementer her på NDF.  
Glædeligt forår 
Dbh 
Dorte 

Fritteren  
Vinterferie, sfo-cup, diskofest, børnemøde, aktivitetsplan, forår, Pølsemøde og nye børn.  
Der er gang i den i fritteren i øjeblikket.  
Et af årets højdepunkter er Diskofesten. Den bliver skudt af i dag fredag med hjælp fra 
Brune børn og Indigo forældre.  
Vi skal have højt musik, som vi kan danse til og synge med på, lækre drinks, mad og 
snacks og måske en tattoo eller to.  
I vinterferien hyggede vi os med de børn, der var tilmeldt. Vi bagte, spiste brunch, gik på 
ture, så et par film og fik ryddet lidt op i krogene.  



Pølsemødet gik super godt.  
Vi fik mødt alle de nye børn, der skal starte på 
skolen til april. Alle virkede rigtige søde, 
forventningsfulde og klar til det nye kapitel i 
deres unge liv. 
Børnene fra Brun fik også hilst på de nye små 
og hjalp med at give dem en dejlig første 
aften på skolen. Det gjorde de blandt andet 
ved at have arrangeret lege for os alle 
sammen og selvfølglig også med det store 
arbejde, det er at skulle servere pølser for 
dem alle. Jette fra kontoret deltog også som 
hun plejer, og hjalp med forberedelser, 
madlavning og klargøring. 
Fritteren ønsker stort velkommen til Turkis og 
deres forældre. 
 
Vi skal også lige have afsluttet sfo-cup 2020. 
Anden fredag, hvor vi deltog med 2. og 3. 
klasserne, tog vi også godt for os af 
pokalerne. Det blev til en flot førsteplads til 
pigerne fra Lime og Grå. Så alt i alt tog vi tre 
ud af fire pokaler, to tredjepladser og et par 
fjerdepladser. 
Nok det bedste år i fritterens sfo-cup-
deltagelse nogensinde, hvad sejre angår.  

Vi må lige igen sige tak til alle de forældre, som hjælper til med at finde sponsorgaver, og 
til de forældre, der hjælper på selv dagen med at få holdene gjort spilleklar.  
 
Hilsen Fritter 
 

Indigo 
I den forgangne måned har vi både været i 
skole og holdt ferie :-) 
Inden vinterferien arbejdede vi meget med 
tegnediktat, hvor børnene trænede at lytte og 
tegne det, som jeg sagde. Vi har tegnet 
monstertegninger ud fra de geometriske 
former: cirkel, halvcirkel, rektangel, kvadrat og 
trekant samt lige og buet streg. 
Efter ferie er vi startet op med læsebånd. Inden 
jeg starter oplæsningen, skriver alle børn 
dagens dato på et stykke papir. Når jeg 
begynder oplæsningen, tegner de noget af 
det, jeg læser. Efter oplæsningen, som 

Rengøring 
Uge 9: Grå og Lime1. Fredag er der 
diskofest for Fritteren. Rengøring 
skal finde sted om lørdagen. 
Søndag fra 9-20 er skolen lejet ud 
til Berit (Hvid). 
Uge 10: Guld og Lime2. 
Uge 11: Hvid og Lime3. 
Uge 12: Sølv og Blå1 
Uge 13: Gul og Blå2. Skolen er lejet 
ud lørdag 
Uge 14: Brun og Blå3 
Uge 16: Indigo 
Uge 17: Bronze og Lime1



varer cirka 10-12 minutter, farvelægger de og får hjælp til at skrive tekst på deres tegning. 
Vi har læsebånd hver dag, undtagen mandag, de næste 3 uger. Tegningerne samles i 
deres lilla mappe, som deres egen historie om snøvsen. Tag gerne et kig i deres mapper 
og se deres fine tegninger. Jeres børn er virkelig seje til at koncentrere sig og være stille, 
når der arbejdes med læsebånd. 
Den nye mand i klassen hedder Mats. Han er i “virksomhedspraktik” hos os og skal følge 
Indigos skema de næste 3 uger. Mats er en kæmpe hjælp, og det betyder faktisk, at vi 
stadig kan gå på tur om mandagen, selvom 
Simone ikke længere er sammen med os. 
Med disse ord ønskes i alle en god weekend 
Kh Anette 

 

Guld 
I Guld fik vi fejret 
fastelavn med stor stil. 
Alle hyggede sig 
med at være klædt 
ud og slå katten af 
tønden. Tak for de 
dejlige fastelavnsboller. 
I dansk arbejder vi med 
læsebog, arbejdsbog 
og bogstavbog. 
Børnene er meget 
motiverede for at læse. 
Vi arbejder dagligt med 
bogstavernes lyde, og 
hvordan de lyder, når 
de står bestemte steder 
i ord. E bliver for 
eksempel fornærmet, når 
den står tilsidst i et ord og laver sin fornærmede lyd som i læse. 
Hvis ER står sammen i slutningen af et ord, så laver de tandlæge lyden ar, som i læser. 
D bliver til blødt “d” inde i ord eller tilsidst i ord. Den laver lyden hvor man godt må 
række tunge, som i lyd. 
Vi veksler desuden med spil og lege, hvor vi øver bogstaver og ord. Idag er vi gået i gang 
med at lave vores egne små æselspil, som vi senere skal bruge. 
Tilsidst vil jeg lige rose jer for at være rigtig gode til at få læst med jeres børn og løst de 
ugentlige opgaver i bogstavbogen eller arbejdsbogen. Det betyder meget for børnenes 
læseudvikling og for deres motivation her oppe i skolen. 
Generelt arbejder vi fortsat med, hvordan man er gode ved hinanden. Vi øver de tre trin: 
1) Stop, 2) Gå væk, 3) Hent en voksen. 

Skolehjemsamtaler 
Uge 16: Onsdag for Guld.



Lime og Hvid: Storelilleven-månedsbrev 
Mandag morgen havde Lime og Hvid storelilleven-tid. Lime arbejder i tiden med 
programmet Classcraft, og denne dag fik Hvid lov til at arbejde sammen med deres 
lilleven om opgaverne. 

Vi mødtes i Lime, hvor Hvid 
fik en grundig introduktion til 
Classcraft af deres lilleven. 
Hvid syntes, Lime var mega 
med på beatet og ret så seje 
til det her computerspil.  
I fællesskab læste vi historien 
og løste de tilhørende gåder. 
Der blev rigtig dyrket 
hjernegymnastik :-) 
Vi var heldige med vejret, så i 
slutningen af timen gik vi ned 
på basketbanen, for at lege 

sammen og nyde det fine 
solskinsvejr. Her lavede vi statueleg, en leg hvor den ene part er ler og den anden er 
skulptør, og det kom der nogle flotte resultater ud af. Da vi gik på udstilling mellem de 
levende lerklumper, så vi nogle flotte lottomillionær og lækkersultne isvaffel-spisere :-)  
Læs evt. mere om Classcraft i sidste månedsbrev. 

Grå 
Kære forældre og andet godtfolk. 

Februar er gået med både ferie og fede aktiviteter. Selvom vejret ikke ligefrem giver 
masser af god energi og dejligt humør, så har vi det heldigvis i klassen alligevel.  
Vi har blandt andet arbejdet med kroppens mentale sundhed, netadfærd og digitale 
fodspor. Grå har skrevet nogle gode breve til jer om, hvad vi har lavet. 

Dilemmaer:  
I denne måned har vi arbejdet med dilemmaer. Dilemmaer er en situation, som man ikke 
kan vælge imellem. For eksempel hvis jeg stod imellem en aftale, som jeg ikke så godt 
kunne lide, men jeg har lovet det, og så bliver jeg inviteret til en fest. Jeg kunne ikke 
vælge, men jeg havde en aftale. Det er et dilemma.  
(Camilla, Maja, Stella, Otto og Ronja) 

God netadfærd: 
Netadfærd er når man er sød og venlig på sociale medier. Man skal ikke skrive dumme 
ting på nettet eller gøre noget galt. Man må ikke skrive dumme ting og ikke lægge 
klamme videoer ud. 
(Karl, Thor, Ines, Theo og Laurids) 



Vinterferie: 
Hele Grå har haft en god vinterferie. Alle var meget trætte, men det gik fint. Det var lidt 
svært for Grå at koncentrere sig, men det er blevet lidt bedre nu. Vi fik fortalt en hel del 
fra vinterferien. Noget var sjovt og 
spændende. Grå har haft verdens 
bedste vinterferie. 
(Alma, Alba, Alberthe og Lærke) 

Fastelavn:  
Til fastelavn kan man klæde sig 
ud, som man vil. Du får lov til at 
slå katten af tønden og se, hvem 
der slår den ned. Der er også 
nogle, der får en præmie for 
mest kreative udklædning og 
mange andre ting. 
Fastelavn er en hyggelig dag, og 
når man slår tønden i stykker, 
kommer der karameller. I gamle 
dage var der en kat i tønden.  
Vi maler tønden kreativt, og der 
er også en sang, man synger i 
fællesskab. 
(Gustav, Mathias, Ida og Luna) 

Bronze 
Her er månedsbrevet fra Bronze. Der er Kristian, Marius og Frida, der har været i gang 
med tasterne. God læsning og god weekend til alle.  
Kh Anette 

Sidste fredag holdt vi fastelavn, hvor vi slog katten af tønden og havde det rigtig sjovt. 
Men pigernes tønde var meget større end drengenes, så pigerne havde det lidt svært, 
men de klarede det. Efter tøndeslagning spiste vi fastelavnsbollerne med Nutella eller 
makron. De smagte dejligt, dog var der nogen, der syntes, at der var for meget Nutella i, 
men ellers var de gode. De fleste var klædt ud, og alle kostumerne var rigtig flotte og 
opfindsomme. 

Bronze har fået meget ros, fordi vi har gjort ting, som vi ikke har gjort før! Vi har fx siddet i 
et rum helt alene uden en voksen og har kunne arbejde godt med vores ugeskema. Vi har 
også været gode til Rød, Gul og Grøn zone. I Rød zone skal vi være stille og blive på 
vores pladser. I Gul zone må vi små snakke med vores sidemand/-dame og i Grøn zone 
må vi gå rundt i klassen, snakke (om skoleting) i grupper og låne blyanter af hinanden, vi 
må også være udenfor og lege (små pauser). 



I uge 6 har vi lært om ansigtsudtryk og trivselshjulet. Trivselshjulet er et hjul, hvor der står, 
hvad man skal gøre, når man er i konflikt og det har vi simpelthen arbejdet med i uge 
seks. Vi har også lavet tegneserier om konflikter, der bliver løst ved hjælp af trivselshjulet. 
Og så har vi tegnet ansigtsudtryk, som skal vise, hvordan man ser ud, når man er sur 
eller glad for noget. 

Scenekunst 
I Scenekunst med Brun og Bronze arbejder 
vi med en Musical, som hedder “Joanna”, og 
her vil I blandt andet høre en fed fortolkning af 
de bedste af Gasolins sange og få indsigt i et 
mix af 70´er og nutidig skolekultur, skaterkultur, 
venskaber og de sociale mediers magt. 
Scenekunst samarbejder med musik, hvor 
eleverne i musiktimerne også arbejder med sangene.  
“Joanna” har premiere torsdag den 14. maj 
klokken 17, hvor I som forældre/familie til 
eleverne i Bronze og Brun er inviteret. Så sæt 
et stort kryds i kalenderen allerede nu. 
Indbydelsen får I, når vi nærmer os.  
Vi har generalprøve torsdag for eleverne på 
Norddjurs Friskole klokken 10.30,  
og vi inviterer naboskolerne til forestilling 
fredag den 15.maj klokken 10. 

Brun 
Kære alle i og omkring Brun  
I den sidste tid er der sket mange spændende ting i Bruns gruppe.  
Vi har haft trivselsuge (uge 6), hvor vi har arbejdet med klassens trivsel med særlig fokus 
på grænser og de sociale medier, som fylder mere og mere i gruppen.  
Vi har haft fastelavn på skolen, og hvor var der mange fine udklædninger og mange lækre 
fastelavnsboller - tak for dem.  
Eleverne har fået at vide, hvor lejrturen i år går til, og det skal vi selvfølgelig snakke meget 
mere om. Som sidste år får I alle et program for lejren, når tiden er nær, hvor der står 
(næsten) alt; f.eks. hvad man med held kan pakke i lejrtasken, hvad der er af regler, hvad 
der skal ske de forskellige dage osv. Vi holder også et forældremøde op til lejren (den 13 
maj), hvor vi blandt andet skal snakke om turen.  
Vi har også fået en ny sød dreng i klassen, nemlig Vitus, som startede lige før vinterferien. 
Et stort VELKOMMEN til Vitus og hans familie! 
I marts er der ikke de store ændringer i det almindelige skema. I uge 10 er jeg på kursus i 
3 dage og afspadserer 1 dag, så der får gruppen en del vikarer. De skal arbejde med den 
nye Stavevejen, lidt Fandango og videre med vores historiske emne om vikingerne.  
Sidst i marts har vi skolehjemsamtaler. Datoerne er d. 17, 18 og 25. marts og tiderne står 

Skolehjemsamtaler 
Uge 11: Mandag og tirsdag for 
Bronze.

Skolehjemsamtaler 
Uge 11: Tirsdag og onsdag for Brun. 
Uge 12: Onsdag for Brun.



på den sidste side i årsplanen for dansk (findes under fildeling her på Viggo). Det er kun 
mig, der er med til samtalerne, så vi skal mest snakke dansk, men også lejr. I må gerne 
have snakket hjemme, om der er særlige ønsker eller behov i forbindelse med lejren; her 
tænker jeg særligt på forældredeltagelse og hjemve, men det kunne være alt muligt.  
Vi ses om et par uger :) 
Jakob 

Sølv 
Det sker engang om året. Man 
kommer i skole for at passe sit 
arbejde. Man har møjsommeligt lært 
navnene på alle eleverne. Man sætter 
endda en ære i at kunne dem alle. 
Men så, netop på denne ene dag, så 
bliver man så uendelig forvirret, fordi 
børnene slet ikke ligner de børn, man 
er vant til at møde.  
Hende den krølhårede med 
smilehullerne fra indskolingen, som 
man ganske ofte får lov at vinke med, 
er pludselig en muffin. Ham den 
afslappede, næsten apatiske teenager, 
som bare er vokset langt over ens 
eget hoved, er iklædt nøgendragt. Og 
kollegaen, der normalt er et seriøst 
menneske med en stor forkærlighed 
for arbejdsmiljøet, kommer som 
Jokeren fra Batman med ar helt op ad 
begge kinder.  
Der er ikke noget, der er, som det 
plejer. Og hvor er det dog dejligt. 
Hvor er det fedt at trække en dag ud, 
hvor vi kan vise andre sjove sider af 
hinanden og os selv, samtidig med at 
vi gufler de fastelavnsboller, som 
forældre har sørget for, i os, leger og 
slår katten af tønden. Mange år på 
denne måde har lært mig - og andre 
ansatte - at ørepropper er en virkelig god ide. 
Men nu er vi så os selv igen. Sådan cirka.  
Vi ser fremad mod foråret, og vi glæder os. Glæder os til fuglekvidder, solens varme og 
blomster, der springer ud. Især glæder vi os til Forårskoncerten den 18/4. Jeg har i 
torsdags (uge 8) lavet et opslag til jer alle i Sølvs rum om et samarbejde mellem Musik og 
Dansk frem til forårskoncerten. Det tegner allerede godt. Både Kukke og jeg ser nogle 



store fordele i at forene fagene, 
for på den måde øges 
kvaliteten og reflektionerne i 
begge fag. 
I gruppetimerne har vi de næste 
måneder også særlig fokus på 
genrer. Vi arbejder med det 
samme tema frem til lejr i uge 
22 (hvad er hjem for mig), men 
varierer genren således, at 
samme emne, perspektiv og 
følelse beskrives på forskellige 
måder. Det giver nogle krav til 
elevernes opgaveskrivning, men 
det klarer de nu ret godt.  
Med disse ord ønsker jeg jer 
alle en god weekend.  
Husk at danse forårsdans, så vi 
snart kan få solen at mærke. 
Gitte. 

 

Overbygningen  
Kære OB´ere 
Vi ææælsker, når I 
udklædte og legende er 
med til at skabe en 
fantastisk dag med leg 
og sjov. Tak for grin, pjat 
og god ro og orden. Vi 
ved, at man på mange 
skoler ikke holder 
fastelavn for 
overbygningselever, 
men hvor er det dog 
ærgerligt. Vi lukrerer af 
sådan en dag hele året. 
Store venner hjælper 
lillevennerne (og 
omvendt), der bliver arrangeret lege for hinanden, ikke bare i klasserne, men også for 
hele trinnet. At turde klæde sig ud blandt andre, at træde ind i en anden rolle. Det er 
befriende og “afvæbnende”. Vi voksne træder også (dog lidt forsigtigt) ud af 
komfortzonen og leger med.  



Tak for en skøn dag, og tak til jer 
skønne forældre, der har bagt 
fastelavnsboller til os. 
 
I de kommende uger, har vi flere 
ting på programmet i OB. Dels går 
Blå gruppe igang med deres første 
afgangsprøve, nemlig den store 
projektopgave. Det overordnede 
tema herfor er i år “De 17 
Verdensmål”, udstukket af FN i 
2015. 
I uge 11 tager Hvid på Brobygning. 
Det er i denne uge, at man har 
mulighed for at snuse til nogle af de 
ungdomsuddannelser, man måske 
selv ønsker at søge ind på en gang, 
eller hvor man kan undersøge, om 
det nu også lige er den retning, 
man vil gå. 
Ugen efter, uge 12, tager Blå afsted 

på den årlige samfundsfagstur. Det er en tur, hvor 9. 
klasse blandt andet besøger Folketinget, Statens 

Museum for Kunst og tager på 
byvandring med en hjemløs.  
Endelig er det også i den kommende 
periode, at der afholdes skole/hjem-
samtaler. Husk at tilmelde jer.  
 
God weekend fra alle os i OB 

Næste månedsbrev 
Udkommer 27. Marts 2020.

Skolehjemsamtaler 
Uge 12: Tirsdag for Hvid

Skolehjemsamtaler 
Uge 12: Tirsdag for Gul 

Forældremøde  
Uge 16: onsdag i Gul


