
Med ønske om en 
dejlig sommer  

Det er en stor fornøjelse, at vi 
trods Corona-retningslinier, der kan 
tage pippet fra selv de mest 
overbliksstærke, både har fået 
ansat tre nye faste medarbejdere 
og en barselsvikar, og er næsten i 
mål med det skema, der kommer 
til at gælde for næste skoleår. 
Samtidig er det lykkedes os, med 
stor tak til forældre, at afvikle en 
dimission for vores ældste klasse 
torsdag, samt en sidste skoledag 
med mange af de traditionelle 
virkemidler, omend i en ny 
indpakning. Vores Blå Gruppe har 
taget retningslinierne i stiv arm og har ihærdigt knoklet for at få et smukt og rørende 
farvel til skolen. Og tårer er der ikke sparet på. 

Vi kigger allerede nu fremad, for selvom der er færre - eller nye - Covid-retningslinier 
efter ferien, så skal vi naturligvis stadig tage hensyn til dem. 

Der skal lyde en stor tak til alle for deres måde at 
tackle retningslinierne i forbindelse med Covid-19 
på. Vi har alle været rigtig gode, og friskolen har 
formået at føre skole på en faglig og didaktisk 
god måde, selvom det ikke er sådan, vi plejer at 
gøre og at være. 

Med blødende hjerte, men også med troen 
på, at vi finder løsninger på kort og på lang sigt, 
bliver vi nødt til at aflyse Fælleslejren til august.  

Vi kan godt lave en fælleslejr, hvor klasserne 
ikke må være sammen.  

Vi kan godt lave en fælleslejr, hvor vi ikke kan 
spise og sove sammen. 

Vi kan godt lave en fælleslejr uden indmarch, 
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værksteder, storelillevenner, natløb, bosser, hyggestunder, familiegrupper og alt det 
andet. 

Men det vil vi ikke, for det er ikke en NDF-Fælleslejr. 
Det betyder særligt to ting: 
Opstarten af skoleåret på Norddjurs Friskole vil stadig stå i fællesskabets tegn. Vi vil 

stadig lave tematisk og spændende kreativ undervisning i et antal dage. Det bliver bare i 
egne klasser. Om disse dage får I nærmere besked. 

Hvid Gruppe får ikke lov at være bosser, ligge i ske i overophedede telte, lave natløb 
og blive Fælleslejr-vindere. Men vi har lovet dem, at så mange af disse ting, som kan lade 
sig gøre på et andet tidspunkt, får de lov til at gøre, når retningslinierne tillader det. 

Med hensyn til sambaoptoget og det fantastiske event, det er blevet, så har vi tænkt os 
at gennemføre det, så snart vi kan.  

Hvid Gruppe og personalegruppen har sagt “øv” mange gange, men er indforstået 
med, at vi får det bedste ud af situationen, laver en fed skolestart til august, og skubber 
de stores opgaver fra Fælleslejren til et andet tidspunkt. Personalegruppen håber også, at 
I som forældre har forståelse for denne ændring. 

Der kommer snarest informationer om næste års skema ud til alle, men med dette 
månedsbrev skal naturligvis lyde et stort ønske om en skøn sommer til jer alle. 

De bedste og varmeste hilsner 
Dorte. 

🌞🌞🌞  
 

Info om sommerferiefritter 

Afholdes i uge 27 for tilmeldte børn. 
Turkis beholder de to lokaler, som de har 

nu, og beholder Simone som voksen. Indigo 
skal være i deres eget lokale; det der vender 
ud mod gården. De beholder Camilla som 
voksen. Guld bliver, hvor de er, men dog kun 
i lokalet, som vender ud mod gården, og Grå 
skal være i det lokale, som vender ud mod 
boldbane og legeplads. Palle er på de to 
grupper i den uge. Lime skal være i deres nye 
lokale; det lokale, som vender ud mod 
skolegården. De får fornøjelsen af at være 
sammen med Nichlas i uge 27. 

Da personalet møder ind forskelligt, vil der 
i ydertimerne ikke være fuldt opsyn med 
børnene. De vil dog blive set til af det 
personale, der er mødt ind. I Turkis og Indigo 
vil Simone og Rikke være klar fra 



morgenstunden. Hvis vi går på tur, eller finder på andre ting at lave ud af huset, vil vi 
informere om det senest dagen inden. 

HUSK at man ikke kan aflevere sit barn før den anførte tid, som I har angivet i skemaet, 
da vores mødetider er indrettet efter det. HUSK også at framelde jeres børn, hvis de 
alligevel ikke kommer i Fritter. Helst på Viggo, for så skal vi ikke skal tage telefonen 
unødigt og bruge tid på at finde og informere barnets/gruppens pædagog. 
 

Fritter 

Så er vi ved at være klar til 
sommerferie... jubiiiiiiii. 
Men inden vi helt går på 
ferie, har vi selvfølglig en 
uge med sommerferiefritter 
for de børn, som er 
tilmeldt. Se herover. 

Coronatiden har været 
træls på mange områder, 
men den har nu også gjort 
nogle gode ting for Guld, 
som undertegnede har haft 
fornøjelsen af at være 
sammen med de sidste 
mange uger. 

Jeres børn har virkelig været fantastiske at være sammen med. Glade positive børn, 
klar til leg og spas og kammeratskab efter endt skoledag. Hver dag har vi holdt et lille 
møde for at snakke om, hvad der skulle ske, og få sikret, at alle kunne få en god dag. 

Jeg er virkelig imponeret over, hvor gode de er til at lege med hinanden, og hvor få 
konflikter, der har været. Indimellem har jeg kunnet sidde i hele timer og betragte deres 
leg og bare glæde mig over deres kreativitet. Både hvad angår leg på skrænten, med 
jordbade og sorte ansigter, stikbold på multibanen osv, men også når fordybelsen har 
indfundet sig med tegning, fremstilling af bøger, trylledej og mange andre rolige 
aktiviteter. 

Sådanne uger og dage, hvor man har gruppen på ene hånd, giver virkelig nogle gode 
relationer til børnene. Uden gode relationer ville det hele være lidt trist og kedeligt, både 
for børn og voksne. Relationer er i bund og grund det, der tæller, når man skal tilbringe 
så meget tid sammen, som man skal i en skole og i en fritter, så jeg er meget glad for, at 
relationerne er blevet udvidet godt og grundigt i denne periode. 

Jeg vil ønske jer alle en god sommerferie. Husk nu at få slappet af og få ladet 
batterierne godt op til vi ses igen. 

Hilsen Palle  

🌞🌞🌞  



Og sådan gik  
et år i Indigo 

Et år er gået. Tiden gik, og vi gik med. Hver eneste skoleuge har vi startet med at gå. 
Vores ugentlige turdag har haft flere formål. Et af dem har været at styrke det sociale 
fællesskab. Et andet var at gå 100 km i løbet af 1. skoleår - og vi er kommet i mål med 
begge.  

Indigo er blevet en gruppe, der kan lege og respektere hinanden på en lang bedre 
måde, end da vi startede ud i august. Og så kan vi prale med at have tilbagelagt hele 128 
km i alt slags vejr! 

Selvom vi har lavet meget af det samme som de foregående 0. klasser, så blev dette år 
helt anderledes end de foregående. Fordi Corona sendte os på 11 ugers udeskole. Indigo 
har bevist at udeskole HVER dag i 11 uger ikke er en hindring for at nå i mål med de 
faglige mål, der har været for 0. klasse. 

Tak for en fantastisk år og rigtig god sommer til jer alle 
Kærlig hilsen Anette 



Lime - og Hvid - har 
sommerfugle i maven 
I Lime har vi arbejdet med forskellige 
ordsprog og talemåder med 
udgangspunkt i billedbogen “Garmanns 
Sommer” af Stien Hole. Der er kommet 
rigtig mange gode snakke ud af det, og 
det er endt med nogle fine udsagn og 
nogle fantastiske flotte billeder.  

Vi valgte at afslutte forløbet med 
en udstilling, hvor vi inviterede 
storevennerne fra Hvid over for at se. 
Dejligt at lave noget sammen igen og at 
se hvor gode Hvid var til at komme på 
besøg og læse og se hele udstillingen.  

Der blev også grinet en del, da 
der i udstillingen hang billeder af Hvid, 
da de gik i 1. klasse. Der lavede de 
samme projekt med sommerfugle i 
maven, men desværre har jeg ikke de 
færdige billeder, hvor deres 
sommerfugle og udsagn er på, da de nok fik dem med hjem dengang.  

Vi vil gerne anbefale alle 3 
bøger i serien om Garmann; 
“Garmanns Sommer”, 
"Garmanns Hemmelighed” og 
“Garmanns Gade”, som alle 
arbejder med gode emner om 
for eksempel kærlighed, 
venskab, hemmeligheder og 
nogle af universets store 
spørgsmål. 



Grå 
Så er tiden kommet, hvor alle følelserne er i spil! 

- Vi er trætte og glæder os til en god, lang sommerferie, hvor der er god tid til at 
slappe helt af, lægge alt arbejdet fra os og bare være. 

- Vi er stolte, fordi vi trods Corona har nået vores årsplan. Vi er stolte, fordi vi har lavet 
det fedeste projekt om Julie Nord, som har været udstillet i vinduerne. Vi er stolte, fordi vi 
har klaret os ualmindeligt godt igennem en rigtig svær tid. 

- Vi er spændte, fordi mellemtrinet nu melder sig lige om hjørnet. Vi er ikke længere de 
små mere. Nu hører vi til mellemgruppen. Og vi er klar! 

- Vi er glade. For med oprykningen til mellemtrinet skal vi også sige goddag til "nye" 
lærere, som heldigvis OGSÅ er de bedste på NDF. 

- Vi er kede af det. Sommerferien betyder nemlig også en afsked. Vi skal sige farvel til 
Fritteren, men for mange også goddag til Enggården. I år er det ekstra svært, fordi vores 
elskede Storevenner i Blå forlader skolen. Det efterlader et grimt tomrum, som tager lang 
tid at komme over. Men heldigvis er der kun to år tilbage, før Grå får tildelt en ny klasse at 
være Storevenner for. Det er et lille plaster på såret nu og her, men dog et plaster! 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sende en kæmpestor TAK. TAK, fordi jeg har 
måttet følge jeres børns op- og nedture og udvikling i 1,5 år. TAK, fordi jeg fået lov at 
være jeres børns primærvoksne, når I selv har været væk. TAK, for alle de kram, glade smil 
og søde beskeder, jeg har fået gennem tiden. TAK, fordi jeg har fået lov til at bruge min 
læreruddannelse for allerførste gang med de bedste elever, en lærer kunne ønske sig. 
TAK, fordi jeg har lært så utroligt dejlige børn at kende. 

Det er frygteligt hårdt for mig at skulle sige farvel. Jeg vil komme til at savne jer hver 
og en! Og med de ord: Hav den mest fantastiske sommer, man nogensinde kunne have 
forestillet sig! 

De allerkærligste kram og bedste ønsker for fremtiden. 
Jessica - og Grå 

🌞🌞🌞  

Kære Bronze 

I den sidste stund, her i 4. klasse, har mange ting 
været anderledes og meget mærkelige. Vi har 
skulle holde afstand til hinanden, og vores hænder, 
borde, stole og kontaktflader har skulle vaskes og 
sprittes af mange gange - tjanselisten har været 
megalang. 

Fjernundervisning, udeundervisning, Hangout, 
legegrupper og opdelte pige- og drenge grupper 
har været vores hverdag de sidste tre måneder. I 
har klaret det fantastisk på trods af alle de 



benspænd, der har været. Faktisk er det lidt utrolig, 
at vi har nået så meget her i den sidste periode. I 
har læst “Jeg er William”, arbejdet med Kim Fupz 
Aakeson, lavet foldebøger, arbejdet med 
ordklasser, lavet film, læst en masse bøger og 
skrevet løs om fantastiske og sjove ting, og så er der også blevet gået ture, bygget huler, 
lavet kunstværker på fliser, sjippet, gravet huller, skudt med bue og pil, hygget og snakket 
og meget meget mere. 

Tak for et fantastisk år Bronze - det har været fornøjeligt. Jeg håber I alle får en dejlig 
sommerferie. Husk, at få slappet godt af - gerne med en god bog. Spis is, bad i bølgerne 
og leg med nye og gamle venner 

Kh Anette 
 



Brun 

Kære alle i og omkring Brun gruppe. 
Tak for et dejligt omend ret 

specielt skoleår. Vi har, som I ved, de 
sidste par uger haft en masse 
hyggelige dage med særligt skema, 
hvori der var indbygget rig mulighed 
for ud-af-huset oplevelser. Dem har vi 
haft mange skønne af: vi har skudt 
med bue og pil, opklaret et 
mordmysterie (kun afbrudt af en lille 
spontan ildebrand, som vi 
forhindrede i at brede sig), leget en 
selv-opfunden aktiv grammatikleg 
(kun afbrudt af nogle golfspillere, der 

mente, at vi stod på deres bane), 
været ved Baunehøj Mølle og hørt lidt 
om den (kun afbrudt af en gammel 
kirkeruin, der lå på vejen), skudt med 
hjemmelavede vandraketter og været 
på is-spise-tur til Aldi (kun afbrudt af 
en oprydning i klasselokalet). 
Vi nåede også lige at ses allesammen 



til skole-/hjemsamtaler. Tak for nogle fine snakke og ikke mindst refleksioner over den 
mærkelige tid og det, som den bringer. 

Vi er allerede i gang med at se på en alternativ form for fælleslejr til næste skoleår, hvor 
udmeldingen lige nu er, at vi må lidt mere. F.eks. undvære de sjove bordskærme, som 
man godt kan blive lidt trætte af med tiden. 

Selvom vi måtte undvære en masse ting her sidst på skoleåret - ikke mindst en lejrtur til 
Kbh - så synes jeg, at der er opstået et dejligt fællesskab i gruppen. Jeg synes også, at 
jeg selv er kommet lidt tættere på børnene. Nok fordi vi holder frikvarter sammen, tager 
på ture og i det hele taget er sammen om at klare alle de mærkelige ting, der opstår ud 
af sådan en pandemi. 

Så 1000 tak for lån af jeres skønne unger. Pas rigtig godt på dem og jer selv i 
sommervarmen og hav en skøn sommer/ferie. 

Vi ses på den anden side. 
Varme hilsner og coronakram fra 
Jakob 

Sølvet i mit liv 

En af mine yndlingsforfattere er Ernest Hemingway, der blev født for lidt over 100 år 
siden. Han skrev en masse sanselige skriblerier, og blandt andet sagde han: “Det er ikke 
en kunst at skrive. Man sætter sig bare ned ved en skrivemaskine og bløder.” 
 Det er det, jeg gør nu. Sætter mig ned og bløder. For det gør ligeså ondt som et 
åbent sår at skulle sige farvel til jer. I har gennem syv år gnavet jer ind i min sjæl, mit 
hjerte og min hjerne, og jeg føler, at I har taget bolig hos mig for evigt. På en god måde. 
På den der måde, hvor jeg ved, at I altid vil betyde noget særligt for mig.  



 Fremover skal jeg hilse på jer, når I stjæler jer til en gaffel i fritteren, når I drøner på 
Bavnehøj, når I passerer mig i Ob-lokalerne. Og jeg skal acceptere, at I langsomt 
glemmer mig til fordel for jeres ungdom. For det er det, I kommer til at gøre, og sådan 
skal det være. 
 For en gang i fremtiden vil jeg møde jer med jeres kærester, unger, hunde. Og I vil 
smile og fortælle om jeres bedrifter, om jeres liv og jeres drømme. Og husk dem. Jeres 
drømme. Både dem, I har nu, og dem I får sidenhen. Jeres drømme er jeres drivkraft, 
jeres benzin. 
 Kære Sølv. I har været en udsøgt fornøjelse i alle årene. I har lært mig utrolig 
meget, og jeg håber, jeg har lært jer ligeså meget. I har været sjove, skøre, vilde, stille, 
taget de vildeste udfordringer i strakt arm, vist jeres robusthed og jeres skrøbeligheder. I 
er hver og en fantastiske børn, I er en fantastisk gruppe, og jeres forældre har været 
enestående at samarbejde med om sådan en flok rollinger.  
 Det åbne sår, der bløder og gør ondt lige nu, vil hele. Ligeså stille vil der komme 
det smukkeste ar i stedet. Sådan et snørklet et, der går sine egne veje. Der vil komme nye 
elever i mit liv. Dejlige, skønne, sjove, skøre elever. Men I, kære Sølv anno 2013, vil altid 
og for evigt være Sølvet i mit liv. 
 Tak for jer. Tak for jeres forældre. Og tak for syv fabelagtige år. 
 Gitte. 

🌞🌞🌞  

Årets sidste klassefoto - helt i 
retningsliniernes ånd.  

Og selvfølgelig det obligatoriske 
fjollebillede.



Kære alle i Overbygningen 

Selvom vi går på ferie nu, skal vi byde stort og hjerteligt velkommen til vores nye OB-
kollega, Klaus, der bliver Sølvs nye gruppelærer. Så det er ikke kun et nyt lærer-ansigt, 
men også en hel ny gruppe, der flytter ind på den anden side af ferien. Det glæder vi os 
faktisk helt sindssygt til. Og så må vi endda være i egne klasser igen, når ferien er slut! 

Når det så er sagt, så er det med tungt hjerte, at vi tager afsked med Blå, der skal 
videre ud i livet med hele deres fulde oppakning herfra og et gå-på-mod, der vil tage 
pusten fra de fleste! Vi vil savne deres engagement, umiddelbarhed og glæde ved livet 
(ja, herunder også skolelivet) og ville ønske, de kunne blive lidt længere… Men ak. Rigtig 
god vind ønskes I alle på livets lange vej både op ad stejle bakker, snorlige stier og 
skrantende dale, gennem mørke, eventyrlige skove og ud over de berømte stepper, hvor 
solen, stjernerne og vinden bestemmer, hvad retning, I bevæger jer i. Det vil helt sikkert 
gå jer alle godt, for I er NDF’ere fra yderst til inderst, helt ind i jeres glødende lilleskole-
hjerter. 

I forbindelse med afslutninger og begyndelser, så flytter Sasja over i indskolingen, så 
selvom vi i OB skal sige farvel til hende, så glæder vi os over, at hun fremover vil befinde 
sig lige i nærheden! Tillykke til hende med fastansættelsen og til indskolingen med deres 
nye teammakker <3 

Intet har været, som det plejer i denne sidste tid fra nedlukningen og frem til nu. Vi må 
til stadighed konstatere, at vi har de dejligste og mest omstillingsparate børn, der har 
padlet og vandret land og by rundt for at være på dertil bestemte undervisningssteder. 
Det er blevet til en hel del ture for alle ud af huset, hvor samvær og learning-by-doing har 
været i fokus. Denne sidste uge 
var vi så heldige at kunne drage 
til stranden næsten i fællesskab, 
med gældende retningslinjer 
for afstand overholdt, og 
derudover endda en fantastisk 
Woodstock-koncert og 
fernisering af det, der blev 
erstatningen for den årlige 
‘NDF elsker…’. Koncerten og 
værkerne kan ses på skolens 
Facebook-side. Nyd dem! 

Nu vil vi takke af for i år og 
ønske jer alle en varm og dejlig 
sommer. Vi ses på den anden 
side med fornyet energi, 
kolleger og kammerater - og 
det glæder vi os alle til! 

Kh, OB-teamet


