
En tid, hvor alle knokler endnu hårdere 
Kære alle. 
Efterårets mørke er sat ind, og det er 2. bølge af COVID-19 desværre også.  
Vi er jublende glade for at være tilbage på skolen efter en lang nedlukning på grund af 
udbrud af coronasmitte. Jeg vil gerne takke alle forældre, ansatte og børn for at komme 
godt igennem nedlukningen. Jeg ved, at det ikke har været nemt at få hverdag og 
hjemmeskole til at hænge sammen. Vi ved at der ikke kan arbejdes med faglighed og 
trivsel på normal, vi når vi ikke er sammen. Vi knokler for at sikre, at der ikke opstår faglige 
huller hos vores børn eller at trivslen for den enkelte og for de mange ikke kommer under 
pres. Vi aser og maser for at holde fast i at være OS - Norddjurs Friskole - og ikke en 
coronaramt skygge af os selv. 
Vores fælleskab er udfordret fordi vi ikke må være 
fælles og fordi vores traditioner - som vi elsker 
og har svært ved at leve foruden - handler om 
fællesskab. 
Der er snubletråde og mange forhindringer i 
fællesskabet, men I skal vide, at vi alle - både 
børn og alle voksne - gør alt, vi kan for at 
nytænke og finde nye veje og ideer til at holde 
fast i vores DNA. Det er jeg sikker på at vi 
lykkes med - både på kort og lang sigt. 

Oktober 2020

Rengøring i kommende weekender 
Uge 44 Brun og Bronze1 
Uge 45 Sølv og Bronze2 
Uge 46 Gul og Bronze3 
Uge 47 Hvid og Guld1 
Uge 48 Turkis 
Uge 49 Indigo og Guld2 🧹

Kalender (der kan forekomme ændringer i forbindelse med Covid19-restriktioner) 
Uge 44 Fredag: bestyrelsesmøde. 
Uge 45 Mandag: Skolehjemsamtaler i Hvid og Turkis 
 Tirsdag: Skolehjemsamtaler i Indigo, Turkis, Hvid, Bronze. 
 Onsdag: Forældremøde i Guld i salen. 
 Torsdag: Forældremøde i Lime i salen. Forældremøde i Sølv i OB. 
Uge 46 Hvid på rejse hele ugen 
 Mandag: skolehjemsamtaler i Lime. 
 Tirsdag: skolehjemsamtaler i Brun og Lime 
 Onsdag: skolehjemsamtaler i Brun 
 Torsdag: skolehjemsamtaler Guld 
Uge 47 Tirsdag: skolehjemsamtaler i  Brun og Guld 
Uge 48 - 
Uge 49 Onsdag: Økonomi- og bestyrelsesmøde. 
Uge 50 Terminsprøver i Hvid. Nærmere plan følger.



Vi håber allesammen, at vi ikke kommer til at opleve en nedlukning igen, men desværre 
er virkeligheden i øjeblikket sådan, at vi ikke kan vide, hvad der sker fremadrettet. Vi 
følger myndighedernes retningslinjer og anbefalinger samt påbud, og det vil også 
fremadrettet være rettesnor for bestyrelsens og ledelsens beslutninger. 
Vi er efterhånden rutinerede i fjernundervisning, men der er fortsat ting, der driller. Vi 
lærer hele tiden og vil straks arbejde med at udbedre de IT-udfordringer, nedlukningen 
før efterårsferien gjorde tydelige. I forældre er rigtig gode til at hjælpe med at sætte lys 
på det I oplever udfordrende ved hjemmeskole. Bliv ved med det, så vi kan blive endnu 
bedre, såfremt vi får brug for fjernundervisning en anden gang. 

Om møder og arrangementer 
De nuværende restriktioner omkring sociale arrangementer er gældende til og med 
31/10, og det betyder, at der ikke må afholdes nogen former for sociale arrangementer 
på skolen eller med skolens elever og ansatte. 
Om ikke så længe plejer juleklip og andre arrangementer at fylde kalenderen. Jeg får 
mange henvendelser omkring juleklip, børnefødselsdage med videre. Desværre kan jeg 
ikke på nuværende tidspunkt svare på, hvad der gælder efter 31/10. Det ved vi i løbet af 
meget kort tid, og så kommer der en udmelding omkring mulighederne for sociale 
arrangementer.  
Vi må afholde mødeaktivitet, der er relateret til skolens dagligdag, så skole-hjem samtaler, 
netværksmøder, forældremøder og så videre afholdes. Vi sørger for at al mødeaktivitet 
afholdes og overholder alle afstandskrav og øvrige restriktioner. 
Vi skal have gennemført valg af tilsynsførende, og dette valg indkaldes I alle til i en 
særskilt mail i løbet af den kommende uge. Sæt meget gerne allerede nu et kryds i 
kalenderen den 17/11 klokken 17. 

Om at handle lokalt 
Norddjurs Friskole handler lokalt i alle de sammenhænge, hvor det er muligt. Vi benytter 
lokale håndværkere, vi køber skolemøbler, fødevarer, forbrugsvarer og alt mulig andet i 
lokale butikker og hos lokale leverandører. Vi er ikke bundet af statslige indkøbsaftaler og 
har derfor muligheden for i overvejende grad at støtte lokalt. Vi har i flere år benyttet en 
lokal skolefotograf, men har i år valgt at prøve en ny udbyder. Årsagen har været en høj 
grad af utilfredshed med kvaliteten hos den lokale skolefotograf. Vi er blevet ‘hængt ud’ 
over denne beslutning i Facebook gruppen “8500 Grenaa”. Det er vi selvfølgelig kede af, 
men vi står på mål for at kvaliteten skal være i orden, og at dårlig kvalitet ikke kan trumfe 
at handle lokalt. 
Jeg glæder mig til at se de nye billeder taget i denne uge og håber, I alle modtager  
dejlige billeder af jeres skønne børn. 

HUSK 
At tjekke op på cykellygter på jeres børns cykler og reflekser på jeres børn. 
HUSK OGSÅ 
Ring til mig på 22295959 i tilfælde af COVID-19 tilfælde (også når I er i tvivl). 
Bedste hilsener 
Dorte 



Bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen i august måned. Kim P. er fortsat 
bestyrelsens formand, og de resterende medlemmer fortsatte i deres forskellige udvalg. 
Nickolaj Damgaard er nyvalgt til bestyrelsen og har erstattet Rie Kurdahl. 
Ligesom det omgivende samfund har vi som bestyrelse brugt meget til på Corona. Alt 
det, som normalt fungerede per automatik, har gennemgået en “Corona-test”. Skolens 
personale har struktureret et noget anderledes program for skoleåret. Vores fællesskab og 
arrangementer er presset af den isolation, som er påkrævet fra myndighedernes side. Alle 
skolens fællesarrangementer på tværs af årgange er desværre aflyst, så længe Corona 
stadig er en faktor i hverdagsbilledet.  
Det er fagre nye verden for alle, og mange har følt sig presset i en tid, hvor 
undervisningen har foregået på en skærm udenfor skolens arealer. 
Den sidste nedlukning af skolen har sikkert været diskuteret flittigt rundt omkring i 
hjemmene. Vi var som bestyrelse godt informeret, og vi var ikke i tvivl om, at det ikke 
skulle være muligt for Corona-virus at sprede sig yderligere blandt være personale og 
elever.  
Vores skoleledelse har været utrættelig, også i dette forløb, og ledelsen har løbende 
været i kontakt med myndigheder og de sygdomsramte familier. 
Vores personale har skulle omstille sig hurtigt, og vi er glade for, at de i fællesskab, via en 
skærm, alligevel formår at samle eleverne og lave skole.  
Børnene har været hurtige til at tilpasse sig fjernundervisningen, og vi er ikke urolige for 
undervisningens kvalitet. Heldigvis har vi, i skrivende stund, en skole fyldt op med 
mennesker igen, og vi arbejder for, at vi som skole ikke skal lukke ned igen. Vi ved godt, 
at det er udfordrende for forældre med mindre børn, når skolen lukker ned, men vi bliver 
nødt til at lytte til de sundhedsfaglige argumenter. Vi kan ikke som skole udarbejde 
specielle planer i forhold til eventuelt fremtidig Corna-smitte, men vi vil vurdere den 
enkelte situation i fællesskab og samarbejde med myndighederne. 

Heldigvis er der også andre emner til bestyrelses møder. Der bliver fortsat arbejdet for en 
klimaskærm, så skolen ikke igen står under vand. 
Vores udendørs vedligehold har masser af punkter på årsplanen, og der vil være nye hold 
man kan tilmelde sig løbende over skoleåret. 
På trods af Corona-udfordringer fungerer skolen altså ligesom, den har gjort siden sin 
begyndelse: Vi får i fællesskab, som lilleskolen Norddjurs Friskole, tingene til at fungere 
ved at vise interesse for skolens aktiviteter og løbende vedligehold.  
Det betyder utrolig meget for bestyrelsen, når der bliver vist interesse for de løbende 
aktiviteter og nye projekter, som der skal laves. Når der bliver indkaldt til møder, er det 
essentielt for skolen, at man påtager sig det ansvar at møde op. Det er dejligt med 
diskussioner og debatter for en skole i udvikling. Og vores skole udvikler sig konstant. 

God weekend 
Bestyrelsen. 



Fritter 
Nyt fra The Fritter. 
Det er allerede gået to uger, siden vi kom 
tilbage fra efterårsferien. To uger med både 
solskinsvejr, regn og rusk, varme, fugt og 
kulde. Det er rigtig blevet efterår nu på 
NDF. 
Vi er stadigvæk så meget udenfor som 
muligt, så husk at tjekke op på det varme tøj 
og på, at der er skiftetøj i rigelige mængder. 
Inden vi fik efterårsferie, var både skole og 
Fritter lukket ned. Børn og voksne har derfor 
savnet venner og hinanden, som I kan læse 
nedenfor. 
I fritteren har vi startet et projekt op, for at 
skabe mere tryghed for de mindste, når man 
bevæger sig i kælderen, og så har vi været 
med til at støtte op om cancer-kampagnen 
ligesom resten af Danmark har. Camilla har 
skrevet lidt om det længere nede her i 
månedsbrevet. 

Det er så dejligt at være barn. 

Børnene Ruller på deres skøjter 
Solen den er dejlig varm 

Bjørk og Karla Marie de fløjter 
Det så dejligt at være barn 

Fritterfrugten er dejlig lækker 
Selvom vi hellere vil ha´ is 

Men de voksne planlægger 
Alt mulig andet fis 

Nu kommer Silas, han vil ha en kiks 
Det får han og smutter 

De Gule piger får nul og niks 
Og Aksel slår store prutter 

Camilla bager en kage 
Af resterne fra et græskarhovede  

Vi glæder os til at smage 
Imens vi nyder vores klode 

Lavet af Karla Marie, Karla Kirstine og Thit  



Vi har spurgt de forskellige 
grupper om, hvad det betyder 
at være tilbage på skolen efter 
nedlukningen og efterårsferien.  

Turkis 
Det er dejligt at være sammen 
med sine klassekammerater 
igen, og også Annie, vores 
lærere, og Marie. Hun er sød 
(Marie er her til og med 30. 
november i stedet for Simone, 
som er gået på barsel). Vi 
savner Simone og håber, hun 
har det godt. Det er også 
dejligt at være i skole igen og 
lave lektier. I fritteren leger vi, 
og vi cykler og løber på 
løbehjul. Det er dejligt at være 
i Fritter. Lige nu laver vi 
kastanjedyr og hygger med Frittermaden. 

Indigo  
Det er fedt, at vi igen kan lege med vores venner. Vi leger krig. Vi ruller også på skøjter, 
løber på løbehjul, ruller på skateboard og cykler. Det er dejligt at være tilbage i fritteren, 
fordi vores venner og de søde voksne er her.  

Guld  
Det er mega godt og dejlig at være tilbage igen og møde sine venner. Vi leger og kører 
på løbehjul, skateboard og rulleskøjter. Vi har området ved græsplænen og træerne. Det 
er fedt, for så kan vi kravle i træerne.  

Lime 
Det bedste er at se sine venner igen, og salen er åben en gang om ugen for os. Vi havde 
hyggebyen i sidste uge, og nu har vi legetårnet. Det er fedt, at vi skiftes til at have de 
gode områder. Vi savner at være sammen med Holger, men nu skal han være i Guld. Vi 
ville ellers meget gerne være blevet færdige med “Dungeon and Dragons”-spillet, som vi 
havde startet op sammen med ham. 

Tjanserne, fire elever fra Gul gruppe i denne uge, siger: 
Det er hyggeligt, fordi man får set de mindre børn og de søde voksne i fritteren. Jeg 
savner faktisk at gå i Fritter, siger Matilde. Der er så hyggeligt herovre. Det er ikke så 
svært at lave tjanser i fritteren, og så får man næsten altid et eller andet hygge, når man 
har hjulpet med de opgaver, der er.   



Kælderprojekt. Lys & glade dage. 
Kælderen har i flere år været lidt mørk, når der ingen aktivitet er dernede. Det har været, 
og er stadig, en smule skræmmende for især de mindste børn. Især hvis mor eller far ikke 
lige kan gå med, eller ved tanken om at nogen måske kan finde på/synes det kan være 
sjovt at slukke lyset i gangen op til fritter, mens man er i kælderen. Det gør vi nu noget 
ved. I den næste tid vil alle fritterklasser, sammen deres frittervoksne, lave dekorative 
plader med hvert deres tema.  
Fokus og rød tråd i temaerne er, at det skal være trygt, sjovt, og noget, der gør os glade. 
Hvad der kommer ud af det? Ja, det står alle vores skønne børn for at finde ud af. På den 
måde får de også muligheden for at sætte deres eget præg, så de kan føle sig trygge og 
hjemme, når de skal ned med sko og overtøj. Pladerne vil blive hængt op på væggene 
ned mod kælderen, så det bliver et rart sted at gå ned og ikke mindst være i.  
Selve kælderen får også en make-over med hjælp fra forældre-Helle. Helle tryller en ny 
fastboende beskytter frem. En mega sød og venlig abe. Han, eller hun, flytter ind 
permanent og vil sørge for, at der ikke kommer uhyggelige eller skæmmende væsner 
eller klovne på besøg. Der vil også komme en lille sjov tegneserieplade op, så alle husker, 
hvad det er man egentlig skal i kælderen. Det bliver super godt. 
Vi glæder os meget til at komme igang. 

Knæk cancer 2020 
I fritteren har vi lavet 26 flotte kreative udgaver af knæk cancer blomster. 
Måske har I allerede set det flotte resultat på skolens facebookside. Alle 26 billeder er 
fyldt med glade tanker og god energi til de, der kæmper med og mod denne skrækkelige 
sygdom. Billedet af billederne er sendt afsted til puljen (TV2), hvor der bliver doneret 20 
kroner per billede. 
Kræft er et stort emne, så at have fokus på det, og at man rent faktisk kan være med til at 
gøre en forskel, kan vi alle bruge til noget. Så tak til alle de børn, som har brugt tid på at 
skabe disse smukke billeder, med den smukke tanke om at hjælpe andre der kæmper 
med sygdom.  
Sejt og flot arbejde af jer alle. I er fantastiske. 
(Ps. Sig ikke til nogen at vi kom til at tegne på gulvet indenfor). 

Den nærmeste fremtid.  
Vi arbejder på at finde en ny dato til 
fritterforældremødet, som er blevet udskudt et 
par gange nu. Sfo-cup ser lige nu ud til at 
måtte aflyses eller flyttes til et senere 
tidspunkt. Det er rigtig ærgerligt, men vi skal 
kunne afholde det forsvarligt og efter 
gældende regler, og det kan vi ikke, som det 
ser ud nu. I får en melding når den endelige 
beslutning er taget. 
Vi ønsker jer alle en rigtig god weekend. 
Hilsen The Fritter. 



Turkis 

Kære alle 
Det er dejligt at være tilbage på skolen og være i klassen. I Turkis startede op i uge 43 
topmotiverede til skole og klar til være sammen igen. Det var lidt som første skoledag de 
første par timer efter tre uger med nedlukning og efterårsferie. Vi skulle høre om ugerne, 
der var gået, og hvordan de havde haft det. 
Vi er kommet rigtig godt i gang med de faste rutiner i klassen. Der er sket noget med 
roen, arbejdsmotivation og mere fokus på, det vi skal. Børnene er vokset, måske er de 
mere trygge, og ved hvad vi skal. Der er meget ros til klassen fra de andre lærere og 
vikarer, der har eleverne til idræt, musik og billedkunst. Det er rart at komme i klassen, og 
de er gode til det at gå i skole. 
Vi arbejder på en fælles ”Klassens Bog” med tegninger af familien, bolig og en lille tekst 
fra alle børnene. Så har vi fået ”Matematikbogen” og arbejder med tal og de første 
begreber. Vi laver talløb med poster og opgaver, man skal løse med sin makker. 
Fredag er turdag, hvor vi laver forskellige opgaver. I fredags startede vi med at slibe 
klodser, som skal blive til navneskilte. Men frikvartererne og frittertid er bare det bedste, 
for der kan man lege. 
Vi har haft det første forældremøde og de første skolehjemsamtaler. Det var rart at 
mødes, og snakke sammen og mærke det fælles, vi gerne vil for børnene i Turkis. 



Marie er fast vikar i klassen og i fritteren for Simone frem til december, og det er trygt, at 
vi igen er faste voksne omkring børnene. 
Vi tænker meget på Simone og snakker om, hvordan det går. Vi sender en stor hilsen til 
Simone fra Turkis. 
Mange hilsner fra 
Turkis, Marie og Annie 

Lime: Alle skal med 
“Jeg nægter at skrive C….. eller C….-19 i dette brev” var egentlig min første overskrift til 
dette månedsbrev, men tænkte at “Alle skal med” er mere passende :) 
Jeg sidder og tænker tilbage på Limes sidste skoletid i 2. klasse, hvor de har ventet i lang 
tid med spænding på at skulle flytte på mellemtrinnet i lokale 6 mellem 3. og 4. klasse. En 
spændende tid, hvor eleverne altid er med i processen (snakken om det og selve 
flytningen fra indskolingen til mellemtrinnet omkring 1. april).  
Denne flytning blev ramt af det slemme C-ord, som fylder alt for meget i 2020, så jeg 
måtte selv klare flytningen. Eleverne kom tilbage til en en ny klasse...faktisk til to nye 
klasser, hvor halvdelen var i lokale 6, hvor de alle skulle have været (mellem 3. og 4. 
klasse) indtil sommerferien, og den anden halvdel var i lokale 7, da Bronze var rykket. Vi 
skulle indordne os under en masse nye restriktioner og anbefalinger. Undervisningen og 
livet i skolen var ikke, som det havde været før. En del af undervisningen var udendørs, og 
der blev lavet legegrupper og restriktioner om, hvem de måtte lege med og arbejde 
sammen med. Efter sommerferien rykkede vi i lokale 5 som planlagt, men selvom der 
allerede nu er gået nogle måneder, så har det også været en tid afbrudt af 
hjemmeundervisning på grund af det slemme C-ord.  
Vi har arbejdet en del med trivsel i klassen i tiden før “C”, og det ønsker vi at komme i 
gang med igen. Det er selvfølgelig noget vi konstant har med, når vi går på arbejde og 
underviser. Vi ved heldigvis ikke hvad fremtiden bringer, og det er svært at planlægge 
normale sammenhængende undervisningsforløb. Men d. 4.-6. november vælger jeg at 
bruge alle mine timer med Lime til at arbejde med trivsel. Vi har endnu ikke lavet en 
undervisningsplan over de tre dage, men jeg regner med at have dem det meste af tiden. 
Jeg vil tage udgangspunkt i samtaler og øvelser omkring emner som selvbillede, selvtillid, 
venskab, kommunikation, medfølelse, roller og forventninger. Vi når nok kun at tage hul 
på det her, da det er store og vigtige emner at arbejde med for at klassens trivsel 
optimeres for alle. Jeg vælger at samle det under en paraply med overskriften “Alle skal 
med”.  
Jeg glæder mig til at få nogle gode samtaler med eleverne i Lime omkring dette og 
forhåbentlig påbegynde et arbejde, der ikke bliver afsluttet, men noget vi konstant skal 
have fokus på. Et arbejde, der støtter op om, at alle bliver glade for at gå i skole og alle 
får de bedste muligheder for at lære og udvikle deres faglige og sociale kompetencer 
bedst muligt.     

☔ 🍁 🍂 🍄 💨  ☔ 🍁 🍂 🍄 💨  ☔ 🍁 🍂 🍄 💨  



Mellemtrinnet 
Med udskydelsen af de Pædagogiske Dage for personalet, er der opstået en uventet, 
men meget velkommen, mulighed for os som team at få gennemført forskellige 
elementer, der kan være svære at presse ind i vores i øvrigt spændende og levende 
undervisning i hverdagen. 
Onsdag, torsdag og fredag i næste uge (uge 45) vil vi gennemføre forskellige tests og 
små kurser, hvis formål er at styrke de faglige “huller”, der er til stede lige nu. Således er 
hele onsdagen afsat til matematiktests og -aktiviteter, mens det torsdag og fredag bliver 
muligt at undervise på små særligt tilrettelagte engelsk-, matematik- og danskhold.  
Det er rigtig vigtigt, hvis I oplever jeres børn blive nervøse ved ordene “tests og kurser”, 
at I fortæller, at det altså ikke er farligt. Vi fortæller vores elever, at tests er til for, at vi kan 
se, hvor de mangler at få undervisning, hvor vi måske kan hjælpe dem og sætte ekstra 
ind. Kurserne er til for, at man i mindre grupper kan få en undervisning, der er tilpasset 
netop den gruppe.  
Samtidig med, at dagene har et andet indhold, så har vi som de fire faste lærere på 
trinnet et ønske om at være sammen med hinandens elever, og derfor kan vi blande 
posen en smule, så længe vi ikke blander eleverne på tværs af klasser. 
Det er rigtig vigtigt at eleverne til disse tre dage har et opdateret penalhus og en opladet 
ipad/tablet/pc. Det er også vigtigt med ordentlig udetøj, da vi godt kan finde på at være 
ude flere gange i løbet af dagen.  
Alle tre klasser møder fra 8..15-13.15 onsdag, torsdag og fredag, mens der er almindeligt 
skema mandag og tirsdag. 

Anette, Ida, Jakob, Gitte. 

☔ 🍁 🍂 🍄 💨  ☔ 🍁 🍂 🍄 💨  ☔ 🍁 🍂 🍄 💨


