
Velkommen til 
skoleåret 2020-21 
Kære alle. 
Velkommen tilbage efter ferien. Jeg 
håber, I alle har haft en rigtig god 
ferie. Vi har startet skoleåret op 
med ‘NDF starter’ ugerne. Gode 
uger med spændende aktiviteter i 
alle grupper. Men en Fælleslejr var 
det jo desværre ikke. 
Vi har åbnet for et nyt skoleår med 
fortsatte COVID-19-restriktioner. 
Der er lidt færre af dem i den 
forstand, at vi må undervise i 
faglokaler, klæde om og gå i bad 
efter idræt og også kan 
gennemføre undervisning på 
blandede hold, hvis det er 

nødvendigt for at kunne gennemføre 
undervisningen. 
Det er virkelig dejligt, at der er flere ting, 
der er mulige. Ikke mindst at alle klasser 
kan være i egen lokaler igen. Vores hverdag 
er fortsat begrænset af, at vi skal holde 
afstand til alle uden for egen gruppe. Men 
det er samtidigt tankevækkende så hurtigt 
den nye hverdag er blevet en ny ‘normal’. 
Vi tænker ikke så meget over det mere - vi 
gør det bare. 
Noget, vi tænker virkelig meget over, er, 
hvordan vi i en hverdag med restriktioner 
alligevel kan være OS med alle de 
traditioner, vi har for at lade fællesskaber 
udfolde sig både i de små og i de store 
fora. 

August 2020

Rengøring i kommende weekender 
Uge 36 Brun og Bronze1 
 Skolen er lejet ud til Rikke   
 Nikolaisen fra lørdag klokken 14 til  
 søndag aften. 
Uge 37 Sølv og Bronze2 
 Skolen er lejet ud til Carina  
 Damkjær fra lørdag klokken 12 til  
 søndag aften. 
Uge 38 Gul og Bronze3 
Uge 39 Hvid og Guld1 
Uge 40 Turkis 
 Berit Christensen låner skolen fra  
 fredag klokken 17 til   
 søndag klokken 10. 
Uge 41 Indigo og Guld2 
Uge 42 ½ Lime 🧹



Det altid sundt at ryste posen 
og komme ud af komfortzonen 
og tænke i nye løsninger. 
Meeen.....det er virkelig svært 
at være OS, være fælles, 
blande os på tværs, være 
sammen. Og det savner vi 
virkelig. Det er mit håb at der 
ikke går alt for længe inden vi 
må være lidt mere OS igen. 
Med skoleårets start har vi sagt 
velkommen til dygtige nye 
kolleger. Hvis I ikke har mødt 
dem endnu, så glæd jer til at 
hilse på Annie, Ida og Klaus - 
og selvfølgelig Sasja, der er 
blevet fastansat. 
I den kommende tid afholdes der årsplanfremlæggelser i hvert trin, så her bliver der rig 
lejlighed til at møde vores nye ansatte. 
Der er udsendt en instruks omkring COVID-19 til jer alle. Jeg håber I har læst den og 
måske endda har den hængende på køleskabet, så den er lige ved hånden såfremt det 
bliver nødvendigt. Det håber ingen af os, at det bliver. 
Men ring til mig, såfremt I er i tvivl om noget. Hellere en gang for meget end for lidt. 
Vi håber og ønsker sådan at vi også fremover kan holde vores skole smittefri - for alles 
skyld. 

Rigtig god weekend 
Dorte 

Fritter 

Hygge, leg, sniksnak og dejlig 
gensynsglæde blandt alle har været 
dagligdag i fritteren, siden vi kom tilbage 
fra sommerferien. Vi er stadig delt op i 
klasser med hver sin voksne, men det går 
heldigvis ikke udover den gode stemning. 
Solen har været med os, og det har vi 
udnyttet ved at være på tur i anlægget på 
legepladsen og i kolonihaverne, hvor Guld 
var på besøg hos Holger, og Lime var i 
mormor Dorthes og i Karens haver. Her er 
blevet spist is og hjemmedyrkede 

Kalender 
Uge 38  Tirsdag: årsplanfremlæggelser for  
 Brun og møde i udendørsudvalget. 
 Grå skolehjemsamtaler 
 Onsdag: årsplanfremlæggelse for Bronze og Grå 
 Grå skolehjemsamtaler 
Uge 39  Mandag: årsplanfremlæggelser for overbygningen. 
 Tirsdag: skole/hjemsamtaler Bronze 
Uge 40  Mandag: skole/hjemsamtaler Bronze og i Grå 
 Tirsdag: skole/hjemsamtaler i Hvid og Gul 
Uge 41  Tirsdag: skole/hjemsamtaler Bronze, Gul og Hvid 
 Torsdag: skole/hjemsamtaler i Turkis 
Uge 42  Mandag-onsdag: fritter er åben for tilmeldte børn 



gulerødder i sjove former, og der blev afsluttet med brusebad med haveslangen. Det 
dejlige vejr har været en velsignelse, særlig fordi vi ikke havde det i ferien. Samtlige dage 
er der også blevet kørt på løbehjul og cykler. Det forsætter vi med så længe vejret tillader 
det. 
Vi er stadig i coronatid, så vi kan desværre ikke lave alle de fælles aktiviteter, som vi har 
lyst til. Vi er ude når vejret tillader det, også selvom det regner lidt i ny og næ. I den 
sidste tid har vandpytterne været virkelige sjove at hoppe og plaske i. Drengene elsker 
det især. De har en fest, men er også våde helt ind huden på hele kroppen. Skiftetøj er 
derfor meget vigtig at have med hver dag. 
I den kommende tid laver vi aktiviteter som passer til vejret. Er det godt vejr er vi ude, 
hvor der kan løbes på løbehjul eller cykles (husk det gerne selv, da vi ikke altid får meldt 
det ud) . Går vi en længere tur, vil det blive meldt ud til forældrene, så I ved at børnene 
eventuelt skal hentes lidt senere, eller det kan aftales, at de selv cykler hjem fra, hvor vi er. 
Det har Limebørn været gode til.  
Stor ros til alle børn. De er fantastiske at have med på tur. Går vi små ture er vi tilbage 
klokken 14, da mange hentes der. 
I træls vejr hygger vi inde med det, børnene gerne vil; ”den spontane leg”. Vi spiller 
forskellige spil, tegner, laver armbånd, knytter, leger med lego (delt op i kasser), danser 
“just dance” eller hygger med oplæste historier eller film, hvis energien er brugt op. Det 
kan mærkes på især de mindste børn, at dagene godt kan være meget lange. Det 
imødekommer vi især sidst på dagen. Her vil de sidste indimellem få lov til at sidde med 
iPad, når behovet er der. Vi bestræber os dog på at have alternativer til iPad'en, da vi 
ved, at den for mange kan fylde en del. 
Frittermaden er også kommet på banen igen. Selvfølgelig med retningslinjer i forhold til 
servering, som alle vi voksne er bevidste om. Karen laver små snack til os mandag og 
torsdag. Hvis jeres barn ikke må få kage, snack med sukker eller skal have speciel mad, 



skal I give besked til den voksne, jeres barn er tilknyttet i fritter, samt selv have alternativ 
snack med. 
Tirsdag, onsdag og fredag er der frugt og eventuelt en lille kiks. Men husk stadig en lille 
ekstra frugtpose/snack, hvis jeres barn bliver længe i fritter. Mange er mere sultne, især 
når klokken rammer klokken 15-15:30. 
Hvad skal vi lige huske i den kommende tid, nu hvor efteråret titter frem igen? 
Fritter-/forældremøde tirsdag aften den 29/9 klokken 17-18:30. Der kommer en 
tilmeldingsliste. Husk at tilmelde. Vi ser frem til en hyggelig stund, hvor I skal høre lidt 
mere om fritteren. 
Vi skal huske at tage vores sko af igen, når vi går ind, eller huske at tage de blå “futter” 
på. På den måde undgår vi ulækre gulve og smattede strømper. En win-win for alle. 
Ekstra skiftetøj. I må gerne doble op på strømper og undertøj. 
Husk regntøj, sko, støvler med navn i, samt små poser til vådt tøj. 
Vi skal stadig vaske hænder hver morgen, når vi møder ind i morgenfritter. 
Man går i sin egen klasse efter man har sagt godmorgen til en frittervoksen. 
Vi husker at spritte af hver gang, vi går ind og ud. Også selvom det bare er en hurtigt tur 
ind. 
Guld har indgang ved klassen, bruger eget toilet og vask. 
Indigo har indgang ved fritterdøren mod p-pladsen, toilet i fritteren, vask i køkkenet ved 
mikroovnen. 
Turkis har indgang fra frittergården, toilet i fritteren, vask i køkkenet ved branddøren. 
Lime har indgang i Mellemtrin1-bygningen. De bruger vask i smedegården. 
Til forældre og bedsteforældre: 
Børnene er delt op i forskellige udearealer hver uge. Er I i tvivl om hvor børnene er 
henne, så spørg en voksen, så får I hjælp til at finde stedet. 
De bedste hilsner  
Fritterteamet. 



Turkis 
Sikke en skolestart. Det har været en stor fornøjelse at starte op på Norddjurs Friskole 
som helt ny lærer sammen med Turkis. De første uger havde vi tema “Udeliv” og var på 
ture og lavede aktiviteter i Hyggebyen. Klassen er rigtig gode til at være i naturen og lege 
både mange sammen og i mindre grupper. Efter to uger i det fri er vi nu flyttet ind i 
klassen og er i gang med skema, som mest er timer med de faste voksne, men også 
musik, billedkunst og idræt er kommet på skemaet.  
Vi lærer hinanden at kende og træner gode rutiner, så vi kommer godt og roligt i gang 
med skoledagen og skaber et klasserum, hvor vi lytter til hinanden og forstår beskeden 
om det næste vi skal.  
Eleverne har en fast makker, 
som skifter hver den første 
indtil videre. Makkerne 
arbejder sammen, går 
sammen på tur og er på 
rengøringsopgaven. De 
giver også hinanden 
massage, og det er en 
stund, som de nyder.  
Fredag er fast turdag og en 
god måde at slutte ugen.  
De bedste hilsner  
Turkis, Annie og Simone 



Indigo 
Kære Indigo og forældre i Indigo 
De sidste to uger har vi arbejdet med Bogstavbogen, og vi er nu nået gennem 
bogstaverne s, m, i og l. Vi øver os i at skrive bogstaverne og kende deres lyde, så vi på 
sigt kan lydstave os gennem ord og også skrive dem. 
Jeg har indtrykket af, at jeres børn synes, det er sjovt at komme i gang med at øve sig i at 
blive gode til at læse og skrive, men at det for nogle også kan være svært. Mange børn 
forventer, at de kan det hele med det samme. Derfor har vi i sidste uge og også i denne 
talt meget om, at vi øver os, og at det eneste, vi voksne forventer er, at man gør sit 
bedste. Denne snak er god at fortsætte derhjemme, så der i klassen fortsat er en lyst til at 
række hånden op og spørge om hjælp. 
Udover at vi øver os i bogstaver og lyde, øver vi også i andre ting. Da corona meget 
længe har sat dagsordenen i skolen, er det også meget lang tid siden, Indigo har haft 
undervisning og haft sin daglige gang i et klasselokale. Derfor øver vi rigtig meget lige nu 
helt simple ting, som at sidde på sin plads, være stille når andre har ordet, række hånden 
op når man vil sige noget, arbejde koncentreret med en ikke selvvalgt opgave og meget 
meget mere... Det kan svært, men vi øver hele tiden og de er allerede blevet meget 
bedre. Vi har et stjernesystem, hvor klassen har mulighed for, at få én stjerne dagligt. For 
at få en stjerne skal man række hånden op når man vil have ordet og være stille når andre 
har ordet. Dette er en svær øvelse, når man går i 1. klasse, men de har allerede fået en 
del stjerner fordi, de har klaret sig rigtig godt. 
Vi øver videre på dette i den kommende tid. 
Tak for fire gode uger med Indigo. 
Vi ses til forældremøde tirsdag, den 22. september, klokken 17.00. 
Kh Sasja 

Guld 
De første uger er gået med eventyr, feriefoldebøger og frøer i frikvartererne…. 
I får vores arbejde at se til Årsplanfremlæggelsen. 
Den næste uge bruger vi på at færdiggøre vores første læsebog. Kapitlet med “En tur til 
månen” appellerer til børnenes fantasi. 
Det er dejligt at mærke, at I derhjemme er gode til at få læst dagligt (eller tæt på dagligt) 
Det er fortsat vigtigt for børnenes læseudvikling. 
Vi arbejder også fortsat i arbejdsbogen, da arbejdet med skrift sproget hænger sammen 
med læsningen. I Guld kan børnene godt lide opgaverne, hvor de skal tegne noget og 
skrive til. 
De er en kreativ gruppe med masser af fantasi. 
Vi øver de 120 mest brugte ord ved at spille forskellige spil, hvor ordene skal læses. 
I frikvartererne leger børnene godt. Nogle bygger huler, andre klatrer i træer, fanger små 
frøer eller leger forskellige lege. 
Som skrevet i sidste uge så øver vi forsat at være gode til at sige stop, til at lytte når 
nogen siger stop og at hente en voksen, når der har brug for det. 
Lise Lotte 



Mellemtrinnet 
Vi kigger så meget udad; mod den store globale verden og dens forskelligheder. Og vi 
kigger indad; mod forståelsen og rummeligheden i os selv. Men hvor ofte har vi blikket 
rettet mod det umiddelbart nære og historien omkring det? 

Da det stod klart, at vores fælleslejr var 
aflyst, besluttede vi på mellemtrinnet at 
dedikere NDF Starter til lokalhistorien. Hver 
af de tre klasser skulle på tre ture og dykke 
ned i lokalhistorien, lave film, podcasts og 
have lange gode samtaler med 
dertilhørende refleksioner. 
Det blev nogle fantastiske ture, måske 
bortset fra skybruddet torsdag, der var ved 
at tage pippet fra Brun. Sjældent har lærerne 
på mellemtrinnet fået lært eleverne SÅ godt 
at kende på så kort tid. Vi har hygget med 
egne og hinandens klasser, har grinet, 
pjattet, leget, undervist i grusomme historier, 
snakket kunst og lokale kendisser, tegnet, 
filmet og snakket. 
Selv med Covid-19-restriktioner, der 
umuliggjorde samlede mellemtrinsaktiviteter, 
kom vi rundt om grupperne og sagt et 
særligt varmt velkommen til Grå. En stor tak 



skal i den forbindelse lyde til Grås forældre, 
der har måtte omstille sig til et mellemtrin 
med Covid-19-restriktioner, hvor det ikke er 
muligt at følge sit barn ind på det nye trin 
eller få det passet på skolen før og efter 
undervisningstid. Det har I faktisk klaret rigtig 
godt.  
Siden NDF Starter har vi forsøgt at skabe 
fællesskab de tre klasser imellem ved at 
oprette et trinråd (en underafdeling af 
elevrådet), så eleverne i fællesskab kan 
planlægge for eksempel, hvordan de vil dele 
og bytte udeområder. De har klaret den 
specifikke opgave rigtig godt og hurtigt, og 
det er fornemmelse, at rigtig mange elever 
gerne vil deltage i den demokratiske proces, 
som både elev- og miljøråd er.  
Vi ønsker jeg alle en fabelagtig weekend og 
en dejlig første efterårsmåned (husk regntøj). 

God weekend 
Ida, Anette, Jakob, Gitte. 



Sølv 

Kære forældre 
Der har været mange nye ting at forholde sig til for Sølv her efter sommerferien: Ny 
gruppelærer og skiftet til OB med alt hvad det indebærer. Vi har brugt de første 14 dage 
på at falde på plads og lære hinanden godt at kende. Her har ture ud af huset, lejrtur og 
almindelig hygge været en klar prioritet fra min side, og det virker som om, at alle har 
nydt godt af disse ting. 
For mit vedkommende nyder jeg at have Sølv - det er en dejlig flok unge mennesker med 
masser af energi og højt humør. Jeg håber også, at jeres børn og I forældre føler jer 
trygge og velinformerede omkring opstarten. Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne takke 
for den dejlige opbakning, der var til fællesspisningen efter lejrturen. Den slags 
arrangementer skaber et godt sammenhold både blandt elever og forældre, og dem kan 
vi ikke få for mange af. 
De bedste hilsener 
Klaus 

Overbygningen 

Kære alle i og omkring OB! 
Det føles godt nok lidt underligt, ikke at starte med fælleslejr. ØV. Til gengæld har vi 
alligevel haft rum og tid til at starte i vores nære fællesskaber og skabe det gode miljø og 
følelsen af nærvær, som er så vigtigt i den daglige undervisning. I OB har vi også sagt 
velkommen til SØLV Gruppe og ikke mindst til vores nye, skønne kollega i OB: Klaus. 
Klaus er gruppelærer for Sølv, og så er han desuden hamrende dygtig til både historie og 
musik. :-) 
Corona har desværre også medført, at de årlige UU-dage i ungdomsskolen, som bl.a. 
laves i samarbejde med sundhedsplejerske og SSP, er aflyst. Vi kan simpelthen ikke 
samles på tværs af skolerne i et sådant arrangement. 
Heldigvis har vi ikke aflyst vores studieture i OB....blot flyttet dem. Hvid gruppe rejser til 
november til Athen, og Sølv og Gul rejser til foråret (stadig lidt hemmeligt hvorhen). 
Det er klart, at vi er meget opmærksomme på, hvordan udviklingen omkring Covid-19 er i 
forhold til de rejsedestinationer, der er i spil. 
Lige om lidt ses vi til de første forældremøder, der omhandler årsplanerne primært. Og 
allerede inden efterårsferien ligger årets første skole/hjemsamtaler for alle tre OB-klasser. 
Hold øje i kalenderen og vær opmærksom på, at der lægges tider ud til tilmelding. 
Kærlig hilsen OB-teamet


