
Der er heldigvis  
også et næste år  
Midt i en Corona-tid, hvor det kan 
være svært at spå om fremtiden, er 
der trods alt - og heldigvis - ting, vi 
stadig skal forholde os til. Trods det, 
at meget er skubbet på grund af de 
mange retningslinier, og trods det 
dermed følgende ekstra arbejde, så er 
det lykkedes os at komme godt igang 
med næste års fagfordeling. Vi 
arbejder på kontoret på højtryk for at 
få de sidste brikker på plads. 
Vi har snart ansættelsessamtaler til to 
faste lærerstillinger samt et 
barselsvikariat, så vi kan endnu ikke 
sætte navn eller ansigt på et par 
stillinger i vores skema. Men det kan 
vi meget snart :) 

Turkis: Anette B, Indigo: Ny ansat, Guld: Lise Lotte, Lime: Brian. 
Grå: Gitte, Bronze: Anette S, Brun: Jakob N. 
Sølv: Ny ansat, Gul: Helena, Hvid: Josefine. 

29. maj 2020

Rengøring i kommende weekender 
Uge 22 Gul og Blå3 
Uge 23 Indigo 
Uge 24 Brun og Lime1 
Uge 25 Bronze og Lime2 
Uge 26 Grå og Lime3 
Uge 27 Fredag klokken 16 kan  
 sommervedligehold starte op.

Arrangementer 
Eftersom der er forsamlingsforbud, afholdes der ikke 
møde på skolen, hvor der deltager mere end ni 
personer. Alle forældremøder, dialogmøder og 
udendørsmøder bliver genplaceret, når det bliver 
muligt. 
Vær opmærksom på, at der afholdes 
skolehjemsamtaler.  
Det er også muligt at deltage i alternative 
udendørsdage. Tilmelding til disse findes på Viggo.

🧹



De fleste grupper fortsætter altså med 
nuværende gruppelærer, og de grupper, 
som skifter trin, skal have det forventede 
gruppelærerskift.  
Det lidt usædvanlige i år er, at vi har to 
faste lærerstillinger til besættelse. Så 
snart vi er på den anden side af 
ansættelsesprocessen, vil jeg naturligvis 
vende tilbage med information om 
vores nye medarbejdere.  
 
Der skal også i dette månedbrev lyde et 
hjerteligt velkommen hjem til vores fire 
ældste klasser. Det er blevet sagt mange 
gange, hvor meget vi har savnet jer, så i 
stedet skal der nu lyde: Hvor er I 
ufattelig gode til at komme “hjem” og 
indrette jer efter de nye “husregler”. I er 
gledet rimelig ubesværet ind i en 
besværlig tid, og I har endda formået at 
gøre de lidt særlige omstændigheder 
hyggelige. 

Bedste hilsener 
Dorte 

 

En hilsen fra bestyrelsen 
De sidste måneder har for alle været 
markant anderledes. Fra bestyrelsen skal 
lyde en kæmpe tak til alle ansatte på NDF 
fordi, I har kastet jer ud i uvante 
arbejdsopgaver, gået til det hele med 
velvillig indstilling om at finde gode 
løsninger og måske også selv at lære og 
udvikle for eksempel 
undervisningsmetoder og IT-færdigheder; 
også selvom det måske har været hårdt og 
udfordrende.  
Vi er fuldstændig sikre på, at vores børn 
har været (og stadig er) i trygge og 
kompetente hænder. Det er, ud fra 
bestyrelsens egne oplevelser og de 
tilbagemeldinger, vi har fået fra andre 



forældre, vores klare oplevelse, at 
hjemmeundervisningen har fungeret godt. 
Børnene har i perioden lidt savn socialt, 
men læringsmæssigt har de fået meget ud 
af perioden. Under hele forløbet har 
skolens ansatte taget hånd om børn, der 
har været udfordret i den markant ændrede 
hverdag og undervisningssituation. Nu er 
alle elever gradvist vendt tilbage til skolen 
– og det er dejligt. Bestyrelsen har løbende 
været i dialog med ledelsen omkring 
nødundervisningen. 

Umiddelbart inden nedlukning af landet 
den 12. marts afholdt bestyrelsen et møde. 
Det primære fokus for dette møde var en 
gennemgang af regnskab forud for den 
planlagte generalforsamling 2. april 2020. 
Alt ser godt ud, og revisor var yderst 
tilfreds. Derudover har vi drøftet OB-
værksteder samt kreativt valgfag for sølv i 
det kommende skoleår. OB-værkstederne kommer til at indbefatte OB-band samt 2 andre 
nye valgfag, der er ved at blive udarbejdet og beskrevet af lærere og ledelse. 

Generalforsamlingen blev grundet 
nedlukning ikke afholdt og er derfor 
udskudt. Der bliver samlet op, når vi har 
en mere normal hverdag igen. I kan altid 
kontakte os; den nuværende bestyrelse 
fortsætter, indtil vi er i stand til at 
afholde en generalforsamling. 

En gruppe forældre har de seneste 
weekender brugt adskillige timer på at 
ombygge skolens cykelskur. Med et nyt 
tag og mulighed for sideaflukning bliver 
cykelskuret fremover mere funktionelt og 
ikke kun brugbart til opbevaring af 
cykler. Stor tak til alle disse forældre! 

Skolen blev for nogle weekender siden 
ramt af kraftigt skybrud (med massiv 
hagl og regn). Vandmasserne væltede 
ned over NDF både fra oven og fra 
Randersvej. Det var voldsomt. Fra 



bestyrelsen skal lyde en stor tak til de forældre, der tilfældigvis var på skolen og som 
ydede en uvurderlig indsats for at forsøge at holde vandmasserne ude. Vi arbejder på 
højtryk på at finde varige løsninger, der i endnu højere grad skal være med til at klimasikre 
NDF. Vi har kontakt til kyndige fagpersoner, der skal vurdere hvilke tiltag, der skal 
iværksættes. 

Årets sidste udendørsdage kan pga covid-19 ikke afholdes på normal vis. Derfor afholdes 
alternative udendørsdage, som vi vil bede jer om at støtte op om. Tilmeld jer via VIGGO 
(spørgeskemaer øverst på siden). 

Musik & Teaterfestivallen 2020 er jo, som I alle ved, aflyst. Vi er meget glade for, at de 
andre skoler har været villige til at ændre på rækkefølgen således, at vi kan være værter 
for næste års Musik- og teaterfestival. Sæt allerede nu kryds i kalenderen når festivallen 
2021 skal afholdes på NDF fra den 21.-23. juni. 
Mange hilsner 
Bestyrelsen 
 

Fritter 
I fritteren hygger Guld gruppe sig i det dejlige vejr. 
Vi snitter med knive, hopper i sjippetov, fejer gangarealer, bygger plantekasser og går 
ture, som I kan se på billederne. 
Vi måtte blandt andet lave en redningsaktion til fordel for Daniels drikkedunk, som blev 
tabt i åen. Heldigvis blev den ved hjælp af godt teamwork redet op i sikkerhed, så Daniel 
også kan få slukket tørsten i det næste stykke tid. 



Indigo fortjener en 
medalje 
Udeskole i en coronatid - Indigo gør 
sig efterhånden fortjent til en 
medalje. 
Hver dag siden opstarten er de mødt 
ind på deres udeområde. Uden et 
eneste piv. 29 dage uanset vejr og 
vind. Vi har fået det bedste ud af 
situationen, våde strømper og røde 
kinder. Strukturen har været den 
samme som før lockdown, hvor vi 
hver dag mødtes inde i klassen, men 
undervisningen har være anderledes. 
Vi har grebet dagen, ideerne og de 
mange muligheder som udeskole 
giver. 
Vi har haft dejlige turdage, klatret i 
træerne, vi har lavet rollespilssværd, 
fægtet, pigerne har bygget en hule i 
et træ - som drengene prøver at 

overtage uden held - og arbejdet med nordiske 
guder. 
Der er blevet givet max gas på fantasi og 
bevægelse. 
I denne uge skulle vi have været på lejr i 
Bønnerup. Det kom vi ikke. I stedet har vi lavet 
“lejrdage” i Byggebyen. Med kreaemne, 
perleplader, tegning, fri leg, snitteknive, bål og 
mulighed for at køre på løbehjul og rulleskøjter; 
præcis som hvis vi havde været i Bønnerup. 
 
 

Efter en lang periode med lockdown og 
anderledes skole har jeg været usikker på, 
hvordan gruppen lå faglig. Sarah har 
observeret børnene og fejet mine usikkerhed 
bort. Det giver mig et indtryk af, at I forældre 
har været gode til at “vedligeholde” og øve 
fint derhjemme. Tak. Jeres indsats er til stor 
gavn for jeres børn, så fortsæt endelig. 
Med disse ord ønskes I alle en dejlig pinse 
Kh Anette 



Mellemtrinets 
mange moslerier 
Med tre livlige klasser, der 
bare gerne vil lave 
spændende, har vi været 
overordentlig glade for det 
dejlige vejr og for den måde, 
børn og voksne har taget 
kontrol over og ejerskab med 
de muligheder og 
udfordringer, vi har haft og til 
dels stadig har i Corona-
skolen. Der er tænkt kreativt i 

både fag og indretning. 

Bronze har lavet solcellebiler og har 
spillet Corona-fodbold (med god 
afstand), Brun og Bronze har arbejdet 
med kort og med det danske landskab, 
og Brun har arbejdet med polygoner 
(mangekanter) i matematik, hvor de 
både har fundet vinkelsumme og lært 
at kategorisere de forskellige typer 
polygoner. 



Brun har haft billedkunstprojekt med 
selvportrætter, og så har de nydt de 
mange udendørstimer med at plukke 
blomster og fedte for deres 
gruppelærer. 

Da Sølv skulle tilbage på skolen igen, 
skulle hele mellemtrinet genindrettes. 
Der blev købt afskærmning, men sådan 
nogle hvide skærme af plastbehandlet 
pap er ret kedelig at kigge på, når man 
er vant til at se en sød klassekammerat 
med et venligt smil. I både Brun og Sølv 
har det givet anledning til projekt “Pimp your screen”, hvor eleverne må dekorere deres 
egen side af skærmen, så længe de ikke 
limer eller tegner direkte på dem. De er i 
fuld gang. Vi ved ikke helt, hvad det 
ender med. 
 



Kære Gul og 
forældre 
Så er vi i gang; der trampes i 
pedaler, gøres rent, vandres i 
skov, på strand og over sø 
og land, vaskes hænder og 
dyrkes mere og mere udeliv. 
I er nogle seje unger, jeres 
forældre kan være stolte af - 
og I bliver nok endnu sejere 
de sidste fire uger af 7. 
klasse! 

I denne og sidste uge var vi så heldige 
at hilse på jer alle igen, og på jeres 
forældre til samtalerne. 

I næste uge afholder vi 
forældremøde, indtil videre på 
hangout, men også her bliver det 

godt at se og høre hinanden igen. 
Som altid er det vigtigt, at I følger 
med og gør, som lærerne be’r jer 
om på Viggo, og at I i øvrigt 
husker Eskilds råd om dobbelt 

madpakke! Vær altid beredt 
Kh,  

klasselæreren.


