
Ledelsen 
Kære alle. 
Decemberhygge…… 
Det er søreme december lige om lidt og selv om corona laver rod i alle vores traditioner, 
så kommer skolen alligevel til at summe og dufte af jul.  
I forældre kan desværre ikke komme og pynte klasserne op for os i år, men så tager alle 
gruppelærere og alle elever saksen i den anden hånd og julehygger igennem og pynter 
selv. Det skal nok blive godt. 
Julefesten kan vi ikke afholde i år, men vi har opsat et fint juletræ, og alle elever og 
ansatte samles udenfor den 1. december klokken 8.15 til juletræstænding og julesange 
med behørig sang-afstand mellem alle. 
Træet vil være tændt i skoletiden hver dag frem til juleferien. 
Juletræet skal naturligvis også pyntes, og Kenneth har på værkstedet skåret et julehjerte i 
træ til alle vores elever. Alle børn vil male/dekorere et julehjerte, som i løbet af december 
vil blive hængt på træet. Det skal nok blive rigtig fint. 
Vi sender vores juletræstænding live på skolens Facebookside den 1. december kl 8.15. 
Vi håber I vil julehygge med os - på afstand. 

Det er mørkt…… 
Så derfor skal I huske lys på cyklerne, reflekser 
på overtøjet OG at man IKKE må gå over 
parkeringspladsen om morgenen. Når man 
parkerer, så skal man gå om bag de store sten i 
siden af parkeringspladsen. Man kan gå i 
sikkerhed bag de store sten - så husk det - så vi 

November 2020

Rengøring i kommende weekender 
Uge 48 Turkis 
Uge 49 Indigo og Guld2 
Uge 50 Lime og Guld3 
Uge 51 Grå og Bronze1 
Uge 1 Brun og Bronze2 
Uge 2 Sølv og Bronze3 🧹

Kalender (der kan forekomme ændringer i forbindelse med Covid19-restriktioner) 
Uge 49 Onsdag: Økonomi- og bestyrelsesmøde i personalerummet. 
Uge 50 Terminsprøver i Hvid. Nærmere plan følger. 
Uge 51 Mandag: Luciaoptog med Lime.  
 Mandag til torsdag: Juleværksteder på alle trin.  
 Fredag: Julehygge i klasserne med ris a la mande og juleeventyr. 
Uge 52 Juleferie 
Uge 1 Mandag: Første skoledag efter nytår 
 Tirsdag: Dialogudvalgsmøde 17-18.30 på lærerværelset.



sikrer, at der ikke opstår farlige situationer i vintermørket. 

Genvalg til tilsynsførende…….. 
Vores tilsynsførende blev på valgmødet i sidste uge genvalgt for en 2 årig periode. Vi 
glæder os til det fortsatte samarbejde med Anna Marie Hald. 

Iøvrigt ikke et ord om C….. 
Det hører I/vi rigeligt om i hverdagen. 

Glædelig december til alle jer 
Bedste hilsener 
Dorte 

❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  
 

Fritter 
Hej kære Fritterbørn og -forældre. 
Vi er stadigvæk delt op, som I ved, så der forgår 
mange ting i de forskellige grupper og i de 
forskellige områder på sådan en helt 
“almindelig” frittermåned. 
Lime har for eksempel lige haft den 
eftertragtede Hyggeby, hvor de har afholdt 
udeuge med bål, gåture, snitning og meget 
andet udeliv. 
I denne uge er det Turkis gruppe, der har 
Byggebyen, og tirsdag fik de besøg af Emmas 

far, som 
havde taget 
et nyligt 
skudt råvildt 
med, der 
blev flået 
og parteret. 
Alle børnene, og de voksne, syntes det var vældig 
spændende at være med til, og et par heldige børn 
fik også en pote med hjem fra dyret som minde. 
Guld arbejder på det store mosaikprojekt, som skal 
pryde nedgangen til kælderen. Der går rygter om 
14.000 stykke mosaik, som skal påmonteres en stor 
træplade i flotte farvestrålende mønstre. 
Indigo har gået mange ture og lever ellers livet 
udendørs. Desværre blev deres klasselærer og et 
enkelt barn ramt af covid19, så alle måtte en tur hjem 



fredag for at blive testet. Heldigvis 
er de virusramte ved godt mod og 
snart klar til almindelige skoledag 
igen. Desværre blev årets første 
Gamerdag så også aflyst, da den 
var planlagt til i fredags. Det får vi 
rettet op på snarest muligt.  
Karen har lavet portionsanrettet 
pandekager og æbleskiver. Det er 
virkelig dejligt med lidt lunt mad 
hen på eftermiddagen, og det 
skaber en god stemning rundt 
omkring i de forskellige grupper, 
når maden indtages. Så tak til 
Karen for det ekstra arbejde, hun udfører for tiden, når vi skal forkæles.  
Så kan vi også fortælle, at Marie har fået et vikariat indtil sommerferien. Hun hjælper i 
Turkis gruppe om formiddagen og har selv gruppen om eftermiddagen. 
Nikolaj, som er i praktik, har forlænget, så han er nu i Turkis tre dage om ugen, hvor han 
hjælper Marie med de kære små børn. 
Husk masser af varmt tøj og julehumør det næste stykke tid 

Mange hilsner fra The Fritter:  
Camilla, Holger, Rikke, Marie, Nikolaj og Palle 

❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  

Juleværksteder på NDF 

Juleværkstederne på Norddjurs Friskole er ligeså gamle som julen i sig selv...eller næsten. 
Til trods for skolens uafhængighed af én religiøs tænkning, har den kulturelle tradition 
med julehygge været en del af skolens dna fra starten. Allerede dengang skolen boede i 
Kastbjerg og havde langt under 100 elever, glædede lærere, børn og forældre sig til de 
værkstedsorienterede dage, hvor man samarbejdede i andre relationer end de vante. 
Juleværkstederne har haft forskellige former siden, men det har oftest været sådan, at 
værkstederne har været i fuld gang fra mandag til torsdag i hele eller det meste af 
skematiden. Fredag er juleugen så blevet afsluttet med hygge i egne grupper. 
Selvom Covid19 har ramt hele verden, og dermed også vores lille skole, så vil vi ikke 
undvære vores juleværksteder. Afviklingen af værkstederne i år er derfor holdt op imod 
de retningslinjer, vi skal lave skole under, samtidig med, at fokus er at bevare så mange af 
vores Lilleskole-værdier, som det er muligt. 

Værdier i værkstederne 
I skolens værdigrundlag, som er at finde på skolens hjemmeside, står blandt andet, at vi 
på Norddjurs friskole “værner om vores traditioner. Vi har fysiske og psykiske rammer, der 



giver rum til leg og læring. Vi anerkender glæden som det bedste grundlag for læring og 
udvikling. Vi styrker børns venskaber og skaber netværk på tværs af alder.” 
Leg og læring er i et pædagogisk perspektiv forbundet med rammen til at kunne 
eksperimentere. Opdage, hvad man kan skabe og med hvilke midler.  
I år må vi give køb på venskaber og netværk på tværs af alder, da vi ikke må blande 
grupperne. Det betyder på ingen måde, at vi giver køb på at styrke netværk og venskaber 
i de eksisterende aldersgrupper 
Det traditionelle, legende, lærende og fællesskabsdannende er i sig selv argument nok 
for Juleværkstederne, men derudover tror vi fuldt og fast på, at vores Juleværksteder 
giver: 

• Oplevelsen af at kunne skabe noget på sin skole, som kan blive en værdsat gave til et 
familiemedlem, uanset prisen på gaven. 

• Oplevelsen af at danne relationer og betyde noget i et skabende fællesskab med andre 
børn og med voksne. 

• Oplevelsen af, at man kan være medbestemmende overfor de kreationer og den 
dagligdag, man har på sin skole, alene ved at deltage aktivt og med viljen til at ville 
skabe. 

Et julehjerte er da ikke faglighed? 
Jo, det er så.  
Udover den åbenlyse læring i potensregning....jojo, sådan en er der nemlig....så er der 
masser af faglighed i at skabe, klippe, klistre, lime, sætte perler på plader og snore, save, 
hamre, lave sæber og skabe de smukkeste papirsklip og akvareller. 
Det er måske ikke det fag-faglige. Altså sprogundervisningen og matematikken, der er 
mest påtrængende. Måske heller ikke geografi, fysik og idræt. De fag, der står på 
skemaet er gået i opløsning som en pebernød i et glas gløgg, men fagligheden er der 
stadig. 
En anden slags faglighed. Den handler om at kunne noget med sine hænder. At kunne 
det finmotoriske, at skelne farver, at udvikle, designe, bygge, eksperimentere.  
Juleværkstederne handler i høj grad om at kunne gå fra en ide til en plan til et færdigt 
produkt. Og det er altid et produkt, man har de bedste intentioner om at gøre perfekt. 
Det er en gave til en elsket mormor, så der bliver lagt energi og ressourcer i den. 
Men hvad så med niveauet af fagligheden. Skal alle eleverne blive verdensmestre i 
ideudvikling eller kunstnere?  
Selv en opløst pebernød i et glas gløgg kan svare på sådan et ledende spørgsmål.  

I et fællesskab af voksne er der en rigtig god variation af talenter, egenskaber, styrkesider 
og utilstrækkeligheder. Sådan skal det være, for vi har brug for hinanden, så vi sammen er 
endnu stærkere, end vi er enkeltvis. 
På samme måde med eleverne. De er ligeså forskellige, som voksne er. Og det er en 
ligeså stor styrke for deres fællesskab, at de kan noget forskelligt. 
Derfor er målet med og fagligheden i Juleværkstederne, at der skal være plads til alle de 
mange talenter, egenskaber, styrkesider og utilstrækkeligheder, og at hver enkelt barn og 



voksne kan se, at det er godt sådan. At den farverige palet af menneskelige egenskaber 
gør os til det smukkest dekorerede julekræmmerhus på grantræet. 

Forventninger som forælder 
Dit barn kommer til at glæde sig, more sig, lege, opdage nye ting om sine 
klassekammerater, kede sig ind imellem, undre sig, lede efter sin drikkedunk i en 
værktøjskasse, lave en masse skæve, morsomme, smukke, tænksomme og helt-fra-hjertet-
skønne ting, som det med en eller anden grad af stolthed vil vise dig. 
Du skal som forældre vide, at vi glæder os til at møde dit barn i alle disse roller. 
Det bedste, du kan gøre, er at være nysgerrig som et lille barn til jul. Nysgerrig på, 
hvilken pudsig historie dit barn kommer hjem med fra en anderledes hverdag.  

Og husk så, mens du forsøger at fjerne lim og glimmertusch fra din podes hår, hænder og 
tøj, at det altsammen bare er små ledetråde til de gaver, der ligger under træet, når jeres 
familie samles til jeres traditioner. 
I år ligger juleværkstederne fra mandag den 14/12 til og med torsdag den 17/12. 
Værkstederne rundes af med en hyggedag i klassen den 18/12. 
God december til jer alle fra de ansatte. 

❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  

Indskolingens Juleværksteder 

Kære elever og forældre i indskolingen. 

Julen nærmer sig med hastige skridt, og selvom julen 2020 ser meget anderledes ud, end 
den plejer, vil vi selvfølgelig forsøge at holde fast i vores hyggelige juletraditioner på 
NDF. 
Alle klasser har hygget med juleklip og julemusik, så klasselokalerne er juleklar til 
december måned, og vi har sunget med på en masse julesange. Forhåbentlig kan vi også 
komme til at danse lidt Støvledance, inden vi går på juleferie. 
I indskolingen afholder vi selvfølgelig også juleværksteder i år, dog på en anden måde 
end vi plejer. Corona gør, at vi ikke kan mikse børn fra forskellige klasser, og de kan derfor 
ikke gå fra værksted til værksted, som de plejer. 
I år bliver det sådan, at de enkelte klasser holder til i egen klasse. Her vil deres klasselærer 
sørge for et juleværksted, hvor der er et par forskellige muligheder for at lave nogle fine 
julegaver, de kan tage med hjem. Hvad værkstedet indeholder afsløres først for eleverne, 
når vi nærmer os den sidste uge op mod jul. I forældre må dog vente i spænding frem til 
juleaften med at se, hvad jeres børn har kreeret og lagt kræfter i. 
Vi har i indskolingen aftalt, at det er muligt for to lærere i indskolingen at bytte klasse 
midt på ugen, hvis dette giver mening. Altså er det muligt, at en klasse har ét 
juleværksted i to dage og et andet i to dage. Dette giver mulighed for, at klasserne kan 
lave flere forskellige julegaver. Nogle klasser vil muligvis have samme værksted og samme 
lærer hele ugen, men vi lover, at det bliver lige så hyggeligt, som det plejer. 



Vi sørger for julegodter, julemusik og en ordentlig portion julehygge, så børnene kan gå 
glade og fyldt med julestemning på juleferie. 
Vi glæder os allerede til en dejlig uge med juleværksteder sammen med jeres skønne 
børn. 

Kærlig hilsen 
Indskolingsteamet. 

❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  

Mellemtrinnets Juleværksteder 

Skal der være juleværksted, så skal der sørme være juleværksted. På mellemtrinnet sætter 
vi ind med værksteder til alle pilfingre, klistrefingre, klippefingre, klumpedumpefingre og 
hurtighedsfingre og med indhold, der gerne skulle nå så langt omkring, som det er muligt 
for fire lærere og tre klasser at komme indenfor julehyggens rammer. 
Som altid glæder vi os under juleværkstederne til det praktisk-faglige arbejde og til at 
være sammen med eleverne på en ny måde. 
Alle klasser i mellemtrinnet vil kunne nyde dage med alle fire voksne på trinnet, da vi har 
lavet et rotationsskema. Men vi vil ikke afsløre her, hvad der skal laves, og hvem der er 
hvor hvornår.  
Selve værkstederne varer i fire dage, og den femte dag (fredag den 18/12) hygger vi i 
egne klasser med egen gruppelærer. Kontaktforældrene skal huske at sørge for ris a la 
mande, og rigtig mange ting - især hyggen i klasserne - vil være som det plejer. Det, der 
normalt er fælles for hele skolen (julefesten torsdag aften og julefestivitassen i salen 
fredag for eleverne) må desværre udgå i år. 
Vi satser på at sende alle børn glade, tilfredse, klistrede og fyldt med glimmer i håret på 
juleferie. 

Anette, Ida, Jakob, Gitte. 

❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  

Overbygningens Juleværksteder 

December nærmer sig hastigt, og vi skal naturligvis også julehygge i overbygningen på 
trods af Corona. 
Juleværksteder vil foregå i ugen op til ferien. Eleverne bliver i egne klasser, og så tager vi 
lærere rundt i klasserne med spændende værksteder. Valgholdet i billedkunst får desuden 
en særskilt dag med juleklip. 
I pauserne er alle elever glade for at spille bordtennis. Bordtennisbattene får dog en hård 
medfart, så derfor bliver det fra december muligt at købe sit eget bat af skolen til billige 
penge. Det er smart både udefra Coronaperspektivet, og så håber vi at børnene passer 
bedre på tingene. 



Vi glæder os til julehygge med klasserne, og alle klasserne får en juleklippedag i starten 
af december. 

Med venlige hilsner 
OB-teamet 

❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  



Grå 

Kære alle 
Tak for de første fire måneder med 
jeres unger. Det har været en 
kæmpe fornøjelse. Det har 
bestemt også været en fornøjelse 
at se dem gå bananas i et kaos af 
pebernødder, guirlander og 
julehjerter, og selvom der måske 
med fordel kunne være indlagt et 
par flettekurser og klippe-lige-
kurser i efterårets årsplan, så har 
gruppen fået produceret en masse 
pynt, som kommer op i klassen 
over den næste uges tid.  
I skal ikke snydes for de et par fotos af de flittige pyntenisser. 
Hav en skøn december, og høres vi ikke ved, så må i have en fabelagtig jule- og 

nytårsferie. 
Gitte. 



❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃  ❄ ☃ 


Brun 

Kære alle i og omkring Brun gruppe 

Lige et lille decemberpip fra klasselæreren. 
Desværre har I jo ikke kunne mødes og lave juleklip, som I plejer. Til gengæld har jeg 
gemt alt jeres klip fra de sidste to år, som nu er at finde i klassen. Eleverne pyntede op i 
sidste uge med en vikar, og det ligner at nogle har sprængt et overpyntet juletræ midt i 
rummet. Der hænger/ligger juleklip overalt i loftet, på bordene, på gulvet, i 
vindueskarmene og så videre. Meget festligt :) 
Igen i år har vi sødenisser - og det ser ud til at køre rigtig fint. De er i hvert fald meget 
søde. 
I de sidste par måneder har vi om torsdagen lavet et lille, hyggeligt kreativt projekt 
sammen med vores lillevenner i Turkis. Desværre gør Corona, at vi ikke kan være de 
storevenner, som vi gerne vil, og som vi plejer at være på skolen. Men vi prøver. Derfor 
har vi besluttet at lave et julestjerneløb for Turkis, hvor vi selvfølgelig overholder de 
sædvanlige coronakrav. Det gør vi onsdag den 9/12 i 1. modul, og bagefter har Karen i 
køkkenet lovet at have æbleskiver klar til os alle. 
Læs mere om juleværksteder og sidste dag før jul andetsteds her i brevet. Her skal jeg 
blot minde om, at Brun gruppes kontaktforældre skal sørge for, at der er ris a la mande 
klar til kalenderårets sidste skoledag. 

God jul, ferie og nytår til jer alle


