
Ledelsen 
Kære alle. 
2020 går på hæld, og det har i sandhed været et anderledes og mærkeligt år - for alle. 
Vi har været igennem flere hele og delvise nedlukninger, Corona og andre ord er blevet 
en fast del af vores ordforråd og vores skole, vores fællesskab og vores hverdag er vendt 
på hovedet. Corona-træthed er vist blevet en følelse vi alle kan genkende. 
Men her ved udgangen af et år, vi aldrig glemmer, så er det også tid til at huske på, at vi i 
fællesskab har klaret os rigtig godt igennem 2020. Børn og voksne har med lynets hast 
taget kvantespring på IT-færdigheder. Fjernundervisning kan naturligvis ikke erstatte 
fællesskabet i en klasse eller fysisk tilstedeværelse på skolen. Men vi har lært rigtig meget. 
Vi mangler og savner det tætte fællesskab med jer forældre og vores tradition for 
morgenkaffe for alle. Samtidig har vi lært, at vores yngste elever er blevet meget 
dygtigere til selv at komme på plads om morgenen med tasker, tøj og madpakker. Vores 
indskolingsbørn er blevet langt mere selvhjulpne og det er virkelig en positiv udvikling - 
mest for børnene. 
Vi har med stor, stor ærgrelse været nødt til at 
aflyse det meste af alt det vi holder af i året 
løb, men vi har fundet på og opfundet nye 
måder, nye traditioner, fået masser af nye ideer 
til stadigt og vedholdende at holde fast i den 
der følelse af at være OS og at være lilleskole. 
Vi glæder os helt afsindigt til en Coronafri 
verden og til, at normaliteten vender tilbage 
engang. Indtil den gør, vil vi naturligvis 
fortsætte med at lave den bedst mulige 
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Rengøring i kommende weekender 
Uge 51 Grå og Bronze1 
Uge 1 Brun og Bronze2 
Uge 2 Sølv og Bronze3 
Uge 3 Gul og Guld1 
Uge 4 Hvid og Guld2 
Uge 5 Turkis 
Uge 6 Indigo og Guld3 
Uge 7 1/2Lime 🧹

Kalender (der kan forekomme ændringer i forbindelse med Covid19-restriktioner) 
Uge 51 Fredag: Julehygge i klasserne med ris a la mande og juleeventyr. 
Uge 52 Juleferie 
Uge 53 Juleferie 
Uge 1 Mandag: Første skoledag efter nytår 
 Tirsdag: Dialogudvalgsmøde 17-18.30 på lærerværelset. 
Uge 5 Tirsdag: Økonomiudvalgsmøde og Bestyrelsesmøde. 
 Torsdag: Dialogudvalgsmøde 19-21 
Uge 6 Projektuge på hele skolen 
Uge 7 Skolen er åben mandag til onsdag i Fritteren for tilmeldte børn.



lilleskole for alle vores børn og voksne. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sende en gigantisk TAK til skolens personale som 
har gjort en kæmpe indsats gennem hele året. Uden deres indsats, deres nytænkning, 
deres beredvillighed var det ikke gået. 
Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et nyt og rart nytår. 
De bedste hilsener 
Dorte 

Bestyrelsen 
Så blev det december, også på NDF. En helt anderledes en af slagsen, for intet er, som 
det plejer. I december har lærerne på Norddjurs Friskole gjort alt, hvad de kunne, for at 
julehygge med deres grupper efter alle kunstens regler og restriktioner. Der er blevet 
hygget og pyntet, og der er nissevenner.  
I starten af måneden var der juletræstænding, og alle deltog udenfor med afstand. Lysene 
har været tændt dagligt fra klokken 7 til 20. 
I år har lærerne måtte tænke lidt anderledes, når det handlede om juleværksteder. 
Grupperne er blevet i klasserne, og de voksne har skiftes til at have værksteder med dem. 
Selvom vi alle er godt trætte af Corona, så klarer vores børn det superflot. Der er masser 
af aktivitet udendørs, og forhåbentlig kan eleverne snart begynde at være mere sammen 
på tværs.  
Stor ros til vores elever og lærere fra bestyrelsen. Skolen har prøvet en ny tilmelding til 
udendørsdag. Mange mener, de har været mere effektive, mens andre igen mener, at det 
at samles er en stor del af skolens værdier. Vi vil fra bestyrelsens side prøve at fordele 
dem, så vi har det sammenhold, som skolen bygger på, og samtidig bibeholder 
effektiviteten.  
Udvalgene er i fuld sving, og bestyrelsen vil gerne appellere til, at man møder op til sine 
udvalgsmøder. Der er et nyt udvalg i gang: Markedsføringsstrategi. Her vil vi gerne 
fortælle de gode historier fra skolen. Det kan være gamle elever, der fortæller, hvad det 
har givet dem at gå på NDF, eventuelt video fra skolen. Hvis man synes, det lyder 
interessant, er, er man velkommen til at kontakte Nickolai fra bestyrelsen. 
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.  

Fritter 
Kære børn og forældre på NDF. 
Nu nærmere julen sig med hastige skridt, og ikke mindst nærmer vi os en dejlig lang 
juleferie, hvor vi alle kan få ladet batterierne op, imens vi hygger os med vores familier og 
dem, vi har kære. 
Meget af 2020 har været et anderledes og udfordrende år, men alligevel har vi en god 
fornemmelse af, at vi alle har formået at komme godt igennem det, og at vi har lært en 
masse om, hvor vigtigt det er, at vi passer godt og ordentligt på hinanden i dagligdagen.  
Når man ser børn og voksne som det mest naturlige i verden vaske og spritte hænder, 
hoste de rigtige steder, holde rent i klasser og fælleslokaler, vise hensyn og holde afstand, 



bekymre sig om hinanden, og så videre, så bliver man stolt indeni, også selvom det er på 
en træls baggrund, at denne nye hverdag er opstået. 
Hvis man kigger på vores andel af smittede på NDF og i fritteren, syntes vi også, at vi kan 
være meget stolte her. Alle har taget virussen alvorligt, og alle har gjort deres bedste for 
at undgå at blive smittet og smitte hinanden. Vi har taget anbefalingerne til os med stor 
alvor, og indimellem har vi famlet lidt i alt det nye og ukendte, prøvet os frem, og spurgt 
hinanden til råds i den her nye hverdag, vi alle har skulle forholde os til. Men vi har alle 
gjort vores bedste, og vi har gjort det godt, så alle har stor grund til at være stolte. 
Indimellem har det været svært at være barn, og voksen i det her. 
Svært ikke at måtte 
lege med sine venner 
fra de andre klasser. 
Svært ikke at kunne 
spille spil som 
fodbold, rundbold, 
stikbold, brætspil og 
så videre med sine 
venner og andre 
voksne end de, der er 
tilknyttet hver enkelt 
klasse. Svært ikke at 
måtte spise frittermad 
sammen. Svært ikke 
frit at måtte gå ture 
sammen. Svært ikke 



at kunne bruge 
hyggebyen, når man 
vil. Svært ikke at lege 
på legepladsen med 
de andre klasser. Svært 
ikke at have 
fællessamlinger og 
meget svært ikke at 
have tid sammen med 
sine storevenner.  
Der er mange ting, der 
er svære, men vi ved 
heldigvis, at alle de 
svære ting vil forsvinde 

igen, fordi vi alle gør 
det så godt, som vi nu gør, og vi vil helt sikkert allesammen komme stærkere ud på den 
anden side. Vi glæder os til det sker, så vi igen kan dyrke vores fællesskab og de værdier, 
som vi alle vægter så højt.  
I fritteren er vi delt op, så de voksne har hver deres klasse. Og selvom det også er rart at 
komme helt ind under huden på de enkelte børn og klasser og omvendt og de tætte 
relationer, vi opbygger til hinanden er vigtige og givende, så savner vi voksne også at 
mødes og være sammen med de andre børn og voksne på kryds og tværs, som vi plejer. 
Men vi ved også, at vi mødes på den anden side, og at vi har fået mange gode erfaringer 
med os i rygsækken, som vi vil kunne bruge fremover.  

Kære alle børn og 
forældre.  
Vi ses igen til 
januar til et nyt år 
med ny energi og 
glæde over at 
skulle ses igen. 

Rigtig godt 
vintersolhverv, 
glædelig jul og 
godt nytår til jer 
alle. 
Pas rigtig godt på 
hinanden.  

Hilsen Camilla, 
Rikke, Holger, 
Marie, Nikolaj og 
Palle 



Turkis 
Det er lidt tid siden, I har hørt fra Turkis. Vi har været optaget af at arbejde med tal fra 
1-10, og vi har ret godt styr på alle vokalerne. Hver fredag har været turdag, og vi har 
bygget huler i snegleskoven på hold. I frikvartererne vil drengene meget gerne spille 
fodbold, alle laver huler og leger forskellige rollelege. Vi kar været til koncert, hvor Grå 
spillede Beatles for os i musiklokalet. Vi sad med god afstand. Det var sjovt at se de store 
spille og opleve, hvad man kan med musik. 
Decembermåned har har været fyldt med jul. Vi har haft den største julekalender der 
ligner en kirke med låger, vi selv har tegnet. Så har vi fået brev fra nissen Nabanok til 
Bobo - en usynlige nisse, der har været hjemme ved alle i klassen og lave løjer. Farvet 
mælk, det beskidte vasketøj er hængt op, ting er vendt på hovedet, og et sted var bilen 
pyntet med lyskæder og meget mere. 
Vi har også været sammen med Brun – vores storevenner. De lavede et juleløb til Turkis 
med forskellige poster. Vi sluttede af med brunkager udenfor. Tak til Brun for den 
oplevelse. 
På juleværkstedet er der arbejdet med at lave gaver, som ikke skal afsløres her, men der 
er lavet fine ting. 
Turkis ønsker alle en god jul og et godt nytår. 



Indigo 
Kære forældre i Indigo 
Så er første halvdel af skoleåret ovre, og sikke et dejligt første halvår. Vi er nået igennem 
Bogstavbogen, har arbejdet med flere små projekter ved siden af og haft mange smil på 
læben. Sikke jeres børn af vokset, siden jeg overtog dem i august måned :-)  
Bogstavbogen er vi som sagt færdige med heroppe i skolen. I må dog gerne tjekke den 
igennem sammen med jeres børn og se, om der er sider eller opgaver som mangler at 
blive lavet. Er der er det, må I meget gerne lave de manglende opgaver derhjemme, så 
børnene er helt igennem alle bogstaver. Lav gerne en-to opgaver om dagen, indtil de er 
færdige med bogen.  
Efter nytår går vi i gang med “Læsebogen - den første læsning,” hvor vi skal læse om Ida 
og Emil. Børnene kender allerede til flere af personerne i bogen, da de er blevet 
introduceret for dem i Bogstavbogen. Jeg skriver til jer, når børnene får bøgerne med 
hjem efter nytår.  
Glædelig jul og godt nytår til jer alle. Jeg glæder mig til 2021 sammen med jeres børn :-) 
Kærlig hilsen  
Sasja 

Lime 
Hvis der er tastefejl i dette brev, så skyldes det, at jeg har lim og maling på mine fingre. 
Der har virkelig været gang i kreativiteten på Limes juleværksted. Glæd jer til alle de fine 
gaver. 
Puha, sikke et halvt år, vi har været igennem ...havde tænkt mig at skrive lidt om det, men 
må ærligt indrømme, at det hele er sådan lidt som en urealistisk drøm ...alt svæver lidt 
sammen i en blanding af Corona, hjemmeskole, sprit og restriktioner. Så tænker bare vi 
ser fremad nu og håber på mere normal skolegang i en nær fremtid. 
Husk den daglige læsning i ferien. Det betyder virkelig noget i jeres børns læseudvikling, 
og vi har også lovet hinanden, at vi skal have læseslangen til at vokse rigtig meget, så vi 
forhåbentlig i det nye år kan lave noget hyggeligt sammen som en gevinst (eventuelt 
biograftur) for den samlede læseindsats i Lime. 
Pas på jer selv. 
Glædelig jul og godt nytår 

Grå 
Kalenderåret sluttede helt passende; mærkeligt.  
Vi har i år lært at navigere i et forunderligt kaos, der 
har udfordret vores måde at være sammen på og 
tvunget os til at nytænke. Og det er måske ikke så skidt 
endda. Vi har på den ene side savnet samværet med det 



øvrige mellemtrin, og den egentlige velkomst på trinnet mangler stadig. Men vi har på 
den anden side haft historisk god tid til os selv som gruppe.  
Isoleret fra de øvrige grupper har vi leget nye lege med flere af klassekammeraterne end 
sædvanligt. Vi har fået pudset en del kanter af og været i både konflikter og samarbejder, 
der var nye. Hele året har bekymringerne i forbindelse med en ny virus været til stede, og 
vi har lært at passe ekstra godt på hinanden. Vi har lært at ændre vej og proces, når virus 
kom for tæt på, og vi har sammen udviklet vores sans for, hvad vi så kan, når planerne 
måtte ændres. 
Jeg er som Grås gruppelærer imponeret over, hvor fleksible og elastiske eleverne har 
været i denne periode, og hvordan de har taget alle ændringer med højt humør. Jeg har 
samtidig en fornemmelse af, at de faglige mål nok skal blive nået, selvom det hele har 
været en smule “crazy”. 
Når alle de positive ting er trukket op af JA-hatten, så bliver jeg også nødt til at sige, at 
jeg glæder mig til, at jeg sammen med Grå kan opleve de ting, der for mig er 
kendetegnet ved en Lilleskole; samværet på tværs af grupper og endda som hel skole, 
nemmere tilgang til kreativitet og musik i den fagfaglige undervisning, lejrskoler, 
fællesprojekter med fokus på processer og dannelse, koncerter og optrædener, samt et 
generelt mere levende flow i de mange relationer, der er på en skole, herunder i høj gad 
den personlige uformelle kontakt til forældrene. 
Men uanset, hvornår vi kan tillade os igen at tage hul på disse Lilleskole-værdier, så vil 
resten af skoleåret bringe os endnu flere oplevelser, endnu mere læring og bringe os 
endnu tættere sammen som gruppe.  
Jeg håber, alle får en dejlig og gnidningsfri overgang til 2021. 
Gitte. 

 



Bronze 
Kære alle i Bronze 
Tak for et noget andeledes, men også fantastik og sjovt første halve skoleår sammen med 
jer; skønne børn.Tak kære forældre for jeres hjælp, samarbejde og fantastiske opbakning 
til de forskellige arrangementer, sociale tiltag og spontane input, der er kommet fra mig. 
Tak for en super-hyggelig-kreativ-online-juleværkstedsuge, det har I dæleme klaret godt. 
Stor ros herfra. 
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. På gensyn i 2021, som forhåbentlig bliver et 
mere normalt år. 
Kh Anette 

Brun 
Kære alle omkring Brun gruppe 
Det blev på grund af Corona et alt for hurtigt og meget pludseligt farvel til jeres kære 
børn. Heldigvis havde jeg i dagene før nået at hive dem alle til side enkeltvis og sige 
nogle søde ord og spørge lidt ind til ønsker om fremtiden med en ny lærer. Der kom også 
søde ord fra en del af jeres dejlige børn. Ordene beholder jeg selv, deres ønsker giver jeg 
videre til Linda.  
Brun har også nået at lave nogle fine afskedsvideoer til mig. De rørte mig meget og er 
allerede genset et par gange. Også tak til jer forældre for den lækre kurv i nåede at 
købe :) 
Det sværeste ved min beslutning om at holde på NDF har uden tvivl været Brun gruppe. 
Både at forlade dem midt i et skoleår, men især at sige farvel til så skønne unger, der i nu 
2,5 år har gjort min dagligdag fuld af forundring, forandring og også lidt forvikling. Jeg vil 
savne allermest at smile, grine og glædes sammen med dem, så 1000 tak for lån!!! 
Til jer vil jeg sige tak for et godt skole-/hjemsamarbejde. Der har af forskellige årsager 
været en del elevudskiftning i gruppen i de sidste år, men både nye børn og forældre 
føler sig rigtig godt taget imod. Det er værdifuldt og dejligt.  
Jeg håber, at de næste 3,5 år af Bruns gang på NDF bliver rigtig gode år, med ligeså god 
stemning, omsorgsfuldhed og arbejdsmoral, som jeg synes kendetegner gruppen 
generelt.  
Rigtig god jul til jer alle sammen - og et skønt nyt år!!! 
Coronavenlige krammere fra 
Jakob 



Overbygningen 
Kære OB.
Det blev en noget anderledes juleværkstedsuge, end vi havde planlagt og handlet ind til. 
Ligesom pakkerne væltede ind ad dørene på hele skolen, og fragtmændene i døgndrift 
betvang vores indkørsel, steg smittetallet på landsplan hastigt i takt med alle lærernes 
forberedelser i ugerne op til juleferien. Ingen turde tale om det, endsige tænke på det, 
for vi kunne da ikke gå glip af vores juleværksteder, når nu vi endeligt havde brugt tid og 
tankekraft igen udover det sædvanlige, så de kunne passe ind i restriktioner og 
retningslinjer. Men ak og ve, det skulle ikke ske… 
Vi sadlede atter om, da de tomme og målløse blikke atter havde fået kontakt med 
hinanden hen over tegnebrættet, skubbede vi de mange pakker og leverancer til side til 
brug en anden god gang. Vi var alle enige om ikke at presse det almindelige skema 
igennem, for alle havde glædet sig til juleværkstederne - ja, lige siden sommerferien, og 
det var især børnene, men også vi voksne. 
Så hermed følger beretningerne fra de hjemlige juleværksteder. Børnenes egne 
tilbagemeldinger var, at de hyggede sig og havde det sjovt, men vi ved naturligvis godt, 
at det ikke på nogen måde er det samme. Alligevel vidner de mange film og fotos fra 
dagene, der ligger på skoletube om, at juleværksteder godt kan lade sig gøre, selvom 
man er alene hjemme.

Eskild og Joses Juleværksted: 
Jeg en gård mig bygge vil….. eller næsten da. Vi har i Sølv, Gul og Hvid bygget 
drømmehuse til den store guldmedalje. En blanding af sjov, læring og innovation. Fokus 
på det kreative, det innovative og ikke mindst fokus på begreber som bæredygtig 
produktion og grøn energi. Der har heldigvis også været tid til at julehygge lidt…..både 
med Kahoots, julestafet og ikke mindst en juleselfie-leg. 

Helenas Juleværksted:
Vi har bagt og bagt og bagt og bagt og bagt og der skulle nu være rigeligt med 
vaniljekranse i Grenaa! Alle deltagere har udvist særligt flot gå-på-mod og god sportsånd, 
når de har kastet sig ud i bagekunsten med engelsk speak og efterfølgende 
videoredigering, samt nysgerrige, hjælpsomme og sultne forældre og søskende, der 
skulle holdes nogenlunde i ave. Jeg blev rørt af de mange indslag, jeg har set, og synes 
på den måde, at det var det helt rigtige erstatnings-værksted. Jeg håber, I derhjemme har 
nydt godt af de dejlige kager. En særlig tak til de børn, der også på videokonferencen 
gav mig en rundvisning i julepynten og historien bag den - det var noget helt specielt og 
varmende.

Klaus´ juleværksted:
Vi skulle oprindeligt have lavet musikværksted, men i kampens hede blev det konverteret 
til et online stop motion projekt. Det er der kommet en række sjove små film ud af med 
“En lille nisse rejste” som tema. Filmene ligger inde på vores skoletubekanal.

De bedste hilsener med ønsker om en god ferie, en glædelig og tryg jul, samt et godt 
nytår fra alle os i OB-teamet.


