
Kære alle. 
Tak til alle jer, der dukkede op til Dialogmødet i 
sidste uge og hørte oplægget om børns digitale 
liv ved Børns Vilkår. Tak til alle medlemmerne 
af Dialogudvalget, der har knoklet på med 
planlægning og information til alle grupperne. 
Det var et rigtig fint fremmøde og et virkelig 
vigtigt emne. Jeg håber, jer, der mødte op, nu 
er bedre klædt på til at tage del i jeres børns 
digitale liv. Det er nemlig vigtigt, at I deltager 
og er nysgerrige og åbne omkring, hvad 
børnenes digitale liv indeholder og indebærer. 
HUSK at sætte et stort kryds i kalenderen 
tirsdag den 10. marts, hvor vi klokken 19-21 
afholder endnu et STOR-møde om sommerens 
Musik- og teaterfestival. Det er vigtigt I 
kommer - helst allesammen. 
Tilmelding sker på Viggo efter vinterferien. Vi 
skal nok give besked, når tilmeldingen er 
åben. 
De bedste hilsner 
Dorte 

Fritter 
Fire uger er der kun 
gået, siden vi kom 
tilbage fra juleferien. 
Fire uger med tryk på, 
hvor vi haft gang i den 
med sfo-cup, den store 
tegnekonkurrence, 
talentshowet, 
planlægning af 
diskofesten og 
børnemødet på tirsdag. 
Når I læser dette, er de 
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Rengøring 
Uge 5: Gul og Blå2. OB og køkken 
er lejet ud fredag fra 17-21. 
Søndag er fritter, køkken og sal 
lejet ud til børnefødselsdag. 
Uge 6: Brun og Blå3. 
Uge 7: Bronze 
Uge 8: Indigo. Skolen er lejet ud til 
forældrefest i Indigo. 
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.



sidste hold ved at spille færdig i dette års sfo-
cup. Hvordan det er gået med Lime og Grå, ved vi 
selvsagt ikke i skrivende stund, men vi stiller op 
med tre stærke hold i dag, så chancen for at 
klare sig godt er helt klart til stede. 
Til gengæld ved vi, hvordan det gik sidste fredag, 
hvor vi havde to pigehold og to drengehold fra 
Indigo og Guld tilmeldt. Og hvis det skulle være 
gået nogens ører forbi, får I den lige igen. 
I 0 og 1 klasse er der kun to af de store pokaler, 
som man kan vinde. Det forudsætter at man 
bliver nummer et i sin række (pigerækken og 
drengerækken). 
De to pokaler kan nu ses i pokalskabet i fritteren, 
da de seje børn vandt dem begge. 
Der blev spillet rigtig flot fodbold af alle fire 
hold, og det gav blandt andet også en flot 
tredjeplads til det andet pigehold. Det sidste 
drengehold spillede også fantastisk og vandt to 
kampe og spillede en uafgjort, men det var 
desværre ikke nok til at komme med i 
finalespillet på grund af målscoren. 
På mandag til morgensamlingen vil vi fejre det 
med maner, og hvem ved, måske venter der flere 
sejre og pokaler til Lime og Grå, som også skal 
fejres her. 
Vi vil gerne takke alle spillerne, alle hepperne, de 
forældre, som hjælper til som holdledere og 
trænere, de forældre, som ser på og støtter på 
dagen og så alle vores sponsorer. Der er rigtig 
mange forældre, som har været sponsorer via 
deres virksomhed, men også flere som via deres 
forbindelser har budt ind med flotte gaver til 

deltagerne. Det er vi og børnene super 
taknemmelige for, så tak til jer alle. Tjek Facebooksiden og se de flotte billeder og 
videoen fra stævnet. 
På tirsdag har vi børnemøde. På børnemødet snakker vi om de aktiviteter, vi har haft, og 
hvilke aktiviteter, vi kunne tænke os det næste stykke tid. 
En af de ting, vi allerede nu ved, skal ske og som alle ser frem til, er diskofesten fredag 
den 28 februar, klokken 17-19.30. 
Det bliver et brag af en fest, med høj musik, festklædte børn, drinks, snaks og tattoo 
shop. Som sædvanlig koster det 30 kroner at deltage, og de penge dækker alt på selve 
aftenen. Mere herom senere. 
Indigos forældre skal huske, at det er dem, som har oprydningen efter festen denne 
aften. Ikke noget, der tager lang tid, når vi er så mange. Enkelte af jer er også blevet 
spurgt, om I kan hjælpe til under selve festen med at stå i boder og servicere de 
festglade børn. 
Ellers glæder vi os til foråret for alvor slår igennem, men inden det skal vi jo lige have 
en lille vinterferie også. 
Fritteren har åbent for tilmeldte børn mandag, tirsdag og onsdag. Hvis man er tilmeldt 
og ikke kommer alligevel, skal man lige huske at melde fra på Viggo eller ringe til 

Arrangementer 
Uge 6: Indskolingen og 
Mellemtrinet arbejder “grænser 
og digital dannelse”, Hvid og Gul 
har projekt og Blå er i praktik. 
Uge 7: Fritteren er åben for 
tildelte børn mandag, tirsdag og 
onsdag. 
Uge 8: Pølsemøde for “prikket” 
tirsdag, 2020-udvalgsmøde 
onsdag 17-18, Fastelavnsfest for 
alle fredag. 
Uge 9: Personale-
bestyrelsesmøde onsdag 17-21. 
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.



fritteren inden klokken 
9, som også er det 
tidspunkt, hvor børnene 
senest skal ankomme til 
Fritteren. 
Vigtige datoer: 
Børnemøde tirsdag 
eftermiddag den 4. 
februar. 
Gamerdag fredag den 7. 
februar. 
Diskofesten fredag den 
28. februar klokken 
17-19.30. 

Sfo-cup video lavet af Martin Harnisch: https://www.facebook.com/81354...  

⚽      ⚽      ⚽      ⚽      ⚽      ⚽      ⚽      ⚽      ⚽      ⚽      ⚽      ⚽  

Indigo 
Januar er for mange lang og mørk - men ikke for Indigo. Vi har haft nogle dejlige turdage 
både i Byggeren med bål og Landart og til grusgraven med fantasilege og hængekøjer. 
Langt de fleste skoledage er brugt på vores købmandsemne. Vi har talt, sorteret og sat 
varer op. Vi har indrettet butikker med område til kølevarer og til varer, som ikke 
behøver at stå på køl. Vi har haft rigtige pengekasser og indkøbsvogne - og kunder. En 
særlig kunde handlede ind til kage. Kagen kom hun med den dag, vi afsluttede emnet, 
og alle børn fik deres købmandsdiplom. Tak for alt den tomme emballage, I har bidraget 
med.  
I uge 5 har vi arbejdet med former og lavet tegnediktater og monstertegninger. 
I uge 6 er jeg ikke på skolen. Marie, som er under uddannelse som læsevejleder, er vikar 
for mig. Marie har før været vikar i klassen, så børnene har mødt hende. Marie vil blandt 
andet lave et fonologisk forløb med klassen og repetere de bogstaver, vi har gennemgået 
indtil nu. Bogstaverne er alle vokalerne samt b, d, h, l, m, n, s, t. 
I vinterferien vil jeg gerne have at I tager “Daglig dosis “ og “På vej til den første 
læsning” med hjem og hjælper jeres børn med at få lavet siderne, som passer til 
ovenstående bogstaver, færdige. Det er meget varieret, hvor meget børnene mangler på 
siderne. 
I uge 6 har klassen hverken musik eller billedkunst, men de har Turdag om mandagen og 
idræt om onsdagen, som de plejer.  
 
Rigtig god weekend - og vinterferie om en uge. 
Kh Anette 

https://www.facebook.com/813546275339769/posts/3149663221728051/


Guld 
Idag har Guld været med til at tage vores eget NDF-Bibliotek i brug. 
Vi har efterhånden fået en fin bogsamling og fået lavet et hyggeligt lille bibliotek oppe 
på loftet, i det gamle lærerværelse. Guld har lært lidt om, hvordan bøgerne er placeret, 
og hvordan de skal behandles. 
Vi kommer til at bruge det cirka en gang om ugen. 
Næste gruppe, der snart skal på besøg og i gang med at bruge biblioteket, er Lime, 
derefter Grå og senere Indigo. 
I starten får børnene lov til at låne én bog med hjem ad gangen. 
Vi har meget brug for jeres hjælp til at hjælpe med at passe på bøgerne og sørge for, at 
de bliver afleveret, så 
børnene kan låne en ny. 
Hvis nogle af jer ligger inde 
med børnebøger(både 
højtlæsnings-, billed- eller 
letlæsningsbøger), der ikke 
bliver brugt, så tager jeg 
gerne imod dem. 
Vi står også og mangler en 
boghylde/tallerkenrække 
til at udstille bøger på. 
Hvis nogen af jer kan 
skaffe det, ville det være 
så dejligt. 



Vores bibliotek må nemlig meget gerne blive større. 
Guld var meget optagede af at kigge og læse i bøgerne. Det var en fornøjelse at opleve 
deres glæde ved bøger. 
I næste uge har vi Gruppelæreruge. Mødetiden er 8.15-12 hver dag. Børnene har mig 
hele ugen, og noget af tiden er vi så heldige at være to, nemlig også Sarah. 
Det overordnede tema for uge 6 er i år: “ Kroppen”, så det skal vi arbejde med. Vi skal 
også fortsat have fokus på, hvordan vi er sammen, og hvordan vi håndterer konflikter. 
Hver dag skal vi starte med at læse i små bøger og snakke om de bøger, vi læser. 
Sarah og jeg har også nogle lege og spil med ord og bogstaver, som børnene skal lære. 
Torsdag skal vi på udflugt til det store bibliotek. Vi går derned og spiser også vores 
madpakker der. Sarah og jeg skal begge med på turen. Vi glæder os. 

Lise Lotte  

Gamification i Lime 
Gamification er et begreb/fænomen, der er svært at oversætte, og der er også 
forskellige holdninger til, om det overhovedet skal oversættes eller ej. Programmet 
Harddisken forsøgte at oversætte fænomenet/begrebet til ’spilificering’, men jeg 
vælger at benytte den engelske betegnelse ’Gamification’ eller ’to gamify’. 
Gamification er et fænomen, hvor man tilsætter spilelementer til ting og aktiviteter, 
som ikke er spil – i dette tilfælde tilsættes det til undervisningen i Lime (indtil videre 
kun i gruppetimerne, men også i forhold til deres sociale adfærd og de klasseregler vi 
har). 
Undervisningssituation i Limes gruppetimer gamificeres ved at der tilføres et ekstra 
(virtuelt) lag ovenpå den eksisterende undervisning. Der findes en del mere eller mindre 
vellykkede bud på Apps, programmer og hjemmesider, der kan tilgodese det. I Lime 
benyttes Classcraft, som arbejder godt sammen med Google Classroom. Der bliver lagt 



et lag med en storyline og et rollespil ovenpå undervisningen, hvor hver elev har skabt 
en karakter, som bliver en slags ’Avatar’ for dem selv.  
Undervisningen og deres adfærd i skolen har effekt på deres ’Avatar’, hvor de kan stige i 
level, få nye evner, osv. De er opdelt i to teams, hvor de i hvert team har minimum én 
kriger, én troldmand og én healer. De kæmper ikke mod hinanden, men hjælper 
hinanden i teams. Der laves mål og delmål i undervisningen, og de visualiseres for 
eleverne på en meget forståelig og håndgribelig måde. 
I gennemsnit siger man, at et menneske, indtil han/hun fylder 21 år, har brugt omkring 
10.000 timer på at spille (iPad, mobil, PC, Playstation, etc.). Det er omkring det samme 
antal timer, han/hun har brugt på at gå i skole. Classcraft er udviklet af pædagoger, 
lærere og selvfølgelig programmørere og grafikere, så det er udviklet med undervisning 
som udgangspunktet. 
Spil er en del af vores kulturlandskab, og det bliver nok ikke en mindre del i de 
kommende år. Alle børn har spillet én eller anden form for videospil/computerspil, og de 
kender funktionerne og reglerne i spilverdenen rigtig godt, og de kan ofte adaptere det 
bedre end voksne. 
Det er ikke noget nyt at benytte gamification i undervisningen, og der findes som sagt 
mange mere eller mindre vellykkede eksempler på det. Nogle (ofte voksne) kan have en 
kritisk/negativ tilgang til brug af gamification i undervisningen. Denne kritik beror ofte 
på enten en manglende viden eller lyst til at sætte sig ind i det og forstå det. Et andet 
kritikpunkt omhandler brugen af gulerods-pædagogik eller individuel konkurrence, som 
jeg godt kan forstå kritikken omkring, men jeg må også mærke efter i mig selv og den 
undervisningserfaring jeg gennem mange år har, hvor jeg har erfaret, at konkurrence og 
gulerods-pædagogik kan have en utrolig positiv effekt på elever, hvis den bruges på den 
rigtige måde og i den rigtige sammenhæng. Der er altså på ingen måde tale om 
konkurrence mod hinanden, men en konkurrence mod en selv og med gode muligheder 
for at støtte og hjælpe hinanden i klassen/teams. 
Jeg glæder mig utrolig meget til for alvor at komme i gang med at bruge Classcraft, og 
eleverne har allerede nu i opstartsfasen meget svært ved at stoppe, når timen er forbi – 
det indikerer vist, at det ikke kun er mig der ser frem til at implementere gamification i 
Lime. 

Brun 
Hej alle i og omkring Brun gruppe 
Så er vi godt i gang med det nye år. 
I januar har vi alle på skolen taget google 
suiten i brug. Brun har både chattet, uploadet 
en tekst (nytårstalen) og mange har sendt mails, brugt google drev osv. Har I erfaringer 
med en google-konto derhjemme, så brug endelig lidt tid med jeres barn foran 
skærmen. Vi lærer af hinandens erfaringer i Brun, hvilket især er vigtigt, da de 
forskellige maskiner, som eleverne sidder med, opfører sig meget forskelligt, når man 
bruger google. 
Vi har haft en elev, Vitus, på prøve i uge 4 og 5, og det har været et rigtig rart møde. I 
skrivende stund er der ikke taget en beslutning, om Vitus bliver ved med at gå i Brun, 
men man har lov at håbe :) 
Vi har gjort vores historieemne om "barndom" færdig i januar og er gået videre med 
Fandango, som vi har nået et kapitel i - om “komposition". 
Sidst i februar går vi videre i Fandango, men først skal vi lige igennem uge 6, som er en 
klasselæreruge, hvor eleverne som vanlig møder fra 08.15-13.15. Uge sex handler om 

Skolehjemsamtaler 
Uge 11: Mandag og tirsdag for 
Bronze, Tirsdag og onsdag for Brun. 
Uge 12: Onsdag for Brun.



trivsel, og vi skal særligt arbejde med "personlige grænser" og livet "on-line". Tirsdag og 
onsdag i den uge er jeg på kursus, men resten af mt-lærerne og en vikar tager sig af 
Brun og resten af MT. Vi skal både være sammen med Bronze og Sølv, men også have god 
tid til at arbejde med temaerne i klassen. 
I uge 7 glæder vi os alle til en uges vinterferie, og så ses vi igen sidst i februar :) 

Sølv 
Det har været ganske 
særligt at møde ind til 
2020. Det er et år, hvor der 
kommer ske en masse på 
skolen, men derudover er 
det et år, hvor Sølv skal 
erkende, at snart er 
mellemtrinet for og 
Overbygningen venter. De 
er selv begyndt at snakke 
om det, og i faglig 
sammenhæng snakker vi 
mere og mere om det at 
efterlade et positivt 
indtryk i Mellemtrinet. At 
man ikke synes de andre er 
“små”, bare fordi man selv 
er “stor”, for lige om lidt 
er man “lille” igen. Og vi 
taler om digital dannelse, 
personlige grænser på 
digitale platforme, sprog 
eleverne imellem, 
selvhjulpenhed og mange 
af de ting, der OGSÅ er 
vigtige i Overbygningen. 
Det er også i den 
kommende tid vi kigger 
mere og mere udad, helt i 
tråd med Overbygningens 
mere globale perspektiv. Vi 
har fundet os nogle venner 

i Halmstad, som vi glæder os til at besøge, og vi kan for alvor mærke, at vi skal “ud af 
landet”, fordi vi i morgen, lørdag, skal synge Halmstad-ruten igang. 
Mens eleverne bliver større, er det enormt vigtigt at holde fast i noget det, som Sølv 
ALTID har været gode til: at være sammen på kryds og tværs af køn og at respektere 
forskelligheder. Jeg kan godt mærke, at puberteten sniger sig ind, at der er små 
amoriner i luften, at man ikke helt kan lade være at pille og røre. 
Det er faktisk ok, men snak gerne med jeres børn om, at alle har en grænse for, hvad de 
synes er i orden, og at drenge og piger leger bedst med hinanden, hvis disse grænser 
bliver overholdt. 
De fleste af os ses i morgen tidlig. 
God weekend til alle. 
Gitte. 

Sølv er på 
kommunens 

facebookside 
forud for 

indvielsen af 
Halmstad-ruten 

i morgen,  
den 1/2.  

Vi spiller 8.15.  
Kom friske.



OB 
Kære OB - forældre og børn. 
Så er vi alle tilbage med fornyet energi ovenpå på 
en ferie med et årsskifte ind i et helt nyt årti! Vi 
begyndte som sædvanligt med vores årlige 
volleyturnering, men havde denne gang selskab af 
Gjerrild-Bønnerup Friskole. Vi vandt alle kampene og omgangene, selvom de 
var dygtige modstandere. Eller rettere: nej, de tværede os mildest talt ud, så 
det taler vi faktisk ikke så meget om mere. Det var alligevel en dejlig dag og en 
god måde at begynde et nyt år. 

I sidste uge løb der en steppebrand gennem OB, da jeg havde nævnt for nogle 
børn, at vi i lærergruppen i OB var i færd med at diskutere og evaluere reglen 
om ikke at bruge skærm i pauserne. Den spredte sig med lynets hast og ændrede 
hurtigt ordlyden til, at vi havde givet frit på spilletid (gaming) og streaming. 
I denne uge har derfor vi afholdt et husmøde for at præcisere den nye udgave af 
reglen, fordi vi vurderer, at de unge med lidt hjælp fra vores side, faktisk har været 
gode til at finde andre hyggelige og sjove aktiviteter at tage sig til i pauserne. Fra nu af 
spørger man en voksen om lov til at bruge skærm som aktivitet, hvor vi så vurderer det 
enkelte tilfælde. Det kan fx være på regnvejrsdage, som vi har en del af, hvor seneste 
afsnit af yndlingsserien kan samle en flok, hvor Just Dance bare ku’ være megasjovt 
eller hvor en ny plade fra Tyler, Billie eller Harry bare lige skal høres sammen med 
vennerne. Vi kan i de tilfælde blive klogere på indhold, men også minde dem om at få 
noget bevægelse inden næste time, fx ved bordtennis eller at gå i salen. Gaming har 
altid været og er fortsat ikke tilladt. Da vi ikke kan se, om et spil er downloadet eller 
spilles direkte på nettet, er det derfor helt udelukket. 
Reglen er i sin nye form blevet taget godt imod af de unge mennesker. 

I første uge af februar er Blå i deres erhvervspraktik. Det frigiver en del timer til 
fordeling mellem lærerne, nogle holder deres afspadsering, mens andre får lidt ekstra 
tid til faglige aktiviteter. Eskild og jeg fornøjer os på torsdag med Hvid og Gul, hvor de 
kastes ud i en mini-triathlon. Følg med på Viggo for vigtig info om eventen. 
Jeg fornemmer lidt nervøsitet eller usikkerhed i pigegruppen omkring omklædning og 
badning, men det finder vi en løsning 
på. Der kan altid laves aftaler med os 
voksne, så det er trygt og rart at være 
afsted på den slags ture. Vi vægter 
muligheden meget højt, da det bryder 
den daglige skemarutine, og det er sundt 
for udviklingen af både tankemønstre og 
kreativitet. 
Såfremt man absolut ikke deltager, men 
heller ikke er rigtig syg, aftales det med 
læreren. Man er ikke fritaget fra at 
møde op. 
Vi glæder os til en dejlig uge og en 
hyggelig tur! 

På vegne af hele OB-teamet, 
Helena

Skolehjemsamtaler 
Uge 12: Tirsdag for Hvid.


