
Kære alle på  
og omkring 
friskolen 
Kære alle. 
Vi håber meget, at vi snart får 
resten af vores elever fysisk 
tilbage på skolen. Vi savner dem. 
Indtil sundhedsmyndighederne 
og Christiansborg vurderer, at de 
sikkert kan vende tilbage, så 
fortsætter vi med 
fjernundervisningen, men også 
med fysisk fremmøde for de, der 
har brug for det. Senest har vi 
fået mulighed for, at lærerne kan 
mødes med op til 4 elever ad 
gangen i mindre trivselsgrupper. 

Der er udsendt breve til 
alle forældre og elever 
fra 5.-10. klasse fra 
Undervisningsministeren 
og Social- og 
ældreministeren omkring 
dette. 

Selv om vores verden er 
temmelig unormal, så ER 
der bare ting, der er 
HELT normale, og som 
de plejer. Nemlig at en af 

Marts 2021

Rengøring 
Uge 9: Brun og Bronze 2 
Uge 10: Sølv og Bronze 3 
Uge 11: Gul og Guld 1 
Uge 12: Hvid og Guld 2 
Uge 13: Skolen er lukket grundet påskeferie 
Uge 14: Turkis 
Uge 15: Indigo og Guld 3 

🧹



årets helt store begivenheder er, når 
vores kommende skolestartere vælger 
deres farve. På et online-Pølsemøde i 
denne uge besluttede de 20 små 
kommende NDF elever, at de vil hedde 
RØD gruppe. 
Rigtig hjertelig velkommen til RØD 
gruppe, der starter i skole tirsdag den 6. 
april. 
Lilleskolernes musik- og teaterfestival 
afholdes grundet usikkerhed omkring 
Covid ikke som en fysisk festival i juni 
2021 Det giver ikke mening at stable 
det hele på benene igen i lyset af den 
usikkerhed, der er omkring afviklingen 
af festivalen. 
Den 21. og 22. juni 2021 vil der være 
en online festival på 
Lilleskolefestivalens Facebookside 
under overskriften "Langt fra - tæt på". 
Det kan vi godt glæde os til. Men i 
endnu højere grad glæder vi os til det 
fysiske værtsskab for festivalen i 2022 
her på NDF. 
I 2022 fylder vores skole 40 år, så det er 
et godt år at holde festival i. 
Dbh 
Dorte 

Fritter 
I fritteren er vi igen blevet 
fuldtallige efter den seneste 
nedlukning, og det er virkelig 
dejligt at se, hvordan alle 
børnene igen kan og må lege 
sammen i deres gruppe.  
Vejret er også med os for 
tiden, så udeaktiviteterne er 
at fortrække for tiden. 
Selvom grupperne stadig er 
adskilt, og vi ønsker os, at det 
snart må stoppe, så ser 

Kalender 
Uge 9:  
Hele ugen: Gul er i virtuel 
Brobygning. 
Uge 10:  
Mandag: Dialogudvalgsmøde 
17-18.30 online.  
Tirsdag: Bestyrelsen mødes online. 
Skolehjemsamtaler i Gul online. 
Uge 11:  
Mandag og tirsdag: 
Skolehjemsamtaler i Bonze online.  
Onsdag: Bestyrelsesmøde 
17-18.30. 
Uge 12:  
Torsdag: Udendørsudvalgsmøde 
17-19 
Uge 13:  
Hele ugen: Skolen er lukket. 
Uge 14:  
Torsdag: Generalforsamling 17-19.



børnene faktisk ud til 
at trives ganske godt i 
deres egne små 
bobler. Det bliver 
spændende at se, 
hvordan vi alle 
reagerer, når vi igen 
kan lege frit på tværs 
af grupperne.  
I fritteren lægger vi 
vægt på den frie leg, 
og det er noget, som 
vores børn er rigtig 
gode til. Sjippetovene 

er fundet frem igen, 
stentik-pladsen bliver flittigt brugt, hinkemand, krig og andre lege, hvor der skal 
bruges kridt, løbehjul og rulleskøjter, leg på ler-skrænterne og i skoven, 
træklatring og 
hulebygning, 
hestedressurbane lavet af 
de cykelstativer, som 
alligevel ikke bliver brugt 
for tiden og så videre. Der 
er dog også voksenstyrede 
aktiviteter i små grupper 
som bål, popcorn og 
bålmad, øksekast, snitning 
med kniv, dekorering af 
billeder til kælderen (både 
malede billeder, men også 
mosaikbilleder). Det bliver 
spændende at se det 
færdige resultat. 
Der bliver spillet rundbold og fodbold og selvfølglig også en hel del stikbold. 
Indimellem, når det bliver for koldt eller regner for meget, deler vi salen op, så 
to grupper kan være i den ad gangen. Den har været savnet, så der er glæde, 
når man får lov til at indtage den. 
Indimellem kan der være brug for en lille pause, og så bliver der for eksempel 
tegnet indendøre i egen klasse eller spillet nogle af de brætspil, som hver klasse 
har fået lavet. I klassen har man blandt andet sin egen stikbold, fodbold og 
tennisbold, brætspil og sjippetov. Det er dejligt at vi igen kan have lidt ting 
fremme til at aktivere os.  



Indimellem giver vi også lov til 
lidt ipadtid. Det er hyggeligt at se 
lidt youtube, eller game lidt 
sammen med vennerne. 
Og så har vi jo også haft 
Pølsemøde i fritteren. Pølsemødet 
er der, hvor vi møder alle de nye 
børn, som skal starte i skole til 
april. Det er også her de møder os 
voksne og deres storevenner. 
Desværre måtte vi i år holde det 
virtuelt, men det var nu alligevel 
en god oplevelse, selvom vi ikke 
kunne se hinanden i 
virkeligheden, spise pølser og 
lege sammen. Bronze, som er den 
nye klasses storevenner, havde 
lavet en fantastisk velkomstvideo, 

som vi alle så sammen. 
Det er også på Pølsemødet, at klassen vælger deres farve. Og hvis I ikke 
allerede har hørt det, kommer den nye klasse til at hedde Rød gruppe. 
Vi glæder os rigtig meget til at I starter på skolen, og til at byde jer rigtig 
velkommen. 
Marie skal have tidlig skolestart i år, og Silje, som selv har gået på skolen, skal 
være hendes hjælper i Rød gruppe. Vi kender Silje fra hendes tid på skolen, og 
så har hun fungeret som vikar hos os i en længere periode, så vi er helt trygge 
ved, at have hende hos os de næste tre måneder.  
I må alle have en dejlig weekend. 

Hilsen The Fritter - Rikke, Holger, Camilla, Silje, Marie, Nikolaj og Palle.  

🤡 👺 🧚 🧟  

Turkis 
Kære alle 
Det har været så dejligt at få lov at 
komme rigtigt i skole igen og lege 
med hinanden. Det har vi savnet. 
I Turkis havde vi onlinetid 30 
minutter hver dag, hvor vi lavede 
små opgaver og lege som at finde 



ting med et bestemt bogstav eller form 
eller gætte gåder. Vi har trænet klokken, 
og vi har prøvet Dosala og siddet med 
toiletruller på hovedet, og vi har danset 
stopdans. 
Tilbage i klassen har vi brugt tid på at 
lege og arbejde med trivsel med små 
øvelser og opgaver. Vi har også lavet 
praktiske opgaver med at måle ting ude 
og inde. Vi træner at arbejde med små 
værksteder med opgaver kendt fra 
hjemmeskole, og i uge 12 laver og leger 
vi butik hele ugen. 
I musik laver vi holddeling, så Sarah og 
jeg arbejder med en halv klasse ad 
gangen i 30 minutter. Det fungerer rigtig 
godt. 
Klassen prøver faste legegrupper i ti-
pausen, for at styrke relationerne på nye 

måder. Det er meget lærerstyret, dog trækker grupperne hver dag tilfældigt, 
hvilken leg de skal 
lege. 
Vi nyder at foråret 
er på vej og vil 
være meget ude. 

De bedste hilsner 
Turkis 



Guld 
I Guld er vi rigtig glade for at være i skole igen. 
Børnene er meget glade for at være sammen igen, og de leger rigtig godt i 
frikvartererne. De er rigtig gode til at huske at vaske og spritte hænder - for os er 
det bare blevet en del hverdagen. 
Vi nyder at have god plads, selvom det giver lidt ekstra tjansearbejde. 
Vi er startet på et emne om Kæledyr. I dansk læser og skriver vi om kæledyr. Der 
kommer mange gode snakke ud af det og det er tydeligt, at kæledyrene er en 
vigtig del af børnenes liv. I Billedkunst skal vi igang med at lave små 
kæledyrskasser. Børnene må meget gerne have en skotøjsæske med (jeg har 
også en stak ekstra kasser, til dem der ikke har mulighed for at have en med). 
Hver mandag i 2. modul har Sarah og jeg begge klassen. Vi vil bruge timerne på 
at gå på små ture i nærmiljøet. 
Husk lige at tjekke børnenes penalhus og hjælpe dem med at der er det, de har 
brug for. 

Lime 
Brætspils-værksted i Lime 
I Lime har vi slået træværksted og billedkunst sammen og lavet et brætspils-
værksted, men vi kunne også bare kalde det håndværk og design. Spillene 
kunne sagtens laves ud af pap, men vi har valgt at lave holdbare kvalitetsspil. 
Reglerne til de enkelte spil er bestemt på forhånd, så eleverne har brugt deres 
energi på at være kreative i forhold til tema omkring spillet samt design af 
komponenter (brikker, spilleplade og kasse) til spillet. De er delt ind i 4 teams, 
og har hver især haft frie tøjler til i samarbejde og på demokratisk vis at finde 
temaet. 

Team 1- Tema: Natur 
Hvorfor det tema: Vi synes det er et godt 
tema, og 
man 
kan lave 
noget 
flot 
design. 

Team 2 - Tema: Slik 
Hvorfor det tema: Fordi slik er vores liv, og vi 
elsker slik. 



Team 3 - Tema: Frugter med 
ansigter 
Hvorfor det tema: Vi har slået 
terninger mellem nogle 
forskellige teamer, og så blev 
det frugter, og det er vi alle 
glade for. 

Team 4 - Tema: Mad eller Apps med 
katte 
Hvorfor de temaer: Vi har ikke valgt 
helt endnu, men temaet Mad har vi 
valgt, fordi vi synes det er lækkert. 
Temaet Apps med katte har vi valgt, 
fordi de er søde. 



🤡 👺 🧚 🧟  

Grå 
Vi er meget enige om, både i Grå og på skolen generelt, at noget af det, der skal 
have en ordentlig skalle nu er fællesskabet og det praktisk-faglige arbejde.  
I januar og februar har de ansatte forsøgt at skabe fællesskab og nå ud til alle 
med musik og fortællinger om fredagen, og tilbagemeldingerne fra Grå er 
positive. 

Vores eget 
klassefællesskab 
fik også nogle 
kæmpe plusser, 
da vi i uge fem 
besluttede os for 
at fejre, at vi 
snart kunne ses i 
nær-undervisning 
igen. Derfor 

iklædte vi os 
fjollede hatte, 
sportstøj og andet 
gøgl og var fælles 
om at grine med 
hinanden og 
fortællehistorierne 
bag. 
Disse fotos er 



vedhæftet. Og bare 
liiiiiige: læreren er 
ikke sur. Hun bøvler 
bare med at tage 
screenshots. 
Vi er i skrivende 
stund de ældste på 
skolen og bor i 
Bruns klasselokale, 
som er dejlig stort og 
rummeligt. Det er 
faktisk der, Grå skal 

have klasselokale efter sommerferien, så lige nu øver vi os i at være store 
mellemtrinsbørn. Og det går så fint.  
Der arbejdes proces-orienteret, der er fokus på “hvorfor er det egentlig sådan” 
og “hvad kan vi så lære af det”. Vi lader de faglige undersøgelser bringe os vidt 
omkring og tillader os selv at miste fokus på nogle tidspunkter, mens vi generelt 
arbejder på at holde det. 
Vi nyder også foråret, der 
pibler frem med sol på 
kinderne og madpakker 
udenfor. Snart skal 
vinterjakkerne skiftes ud 
med noget lettere. Det bliver 
så fedt. 
Hav en skøn weekend 
Gitte. 

Bronze 
Kære Bronze 

På trods af 
omstændighederne og en vis 
skærmtræthed, så går det 
godt i online-Bronze. 
Sidste uge fik vi afholdt en 
super sjov online 
fastelavnsfest. 
Coronatønderne blev slået i 
smadder på bedste vis, og 
der blev bagt 
fastelavnsboller til den store 
guldmedalje.  



Ugen sluttede med at alle måtte en tur forbi kirken i fredags, hvor jeg stod og 
udleverede slikposer og bogen Mester Ester. Bogen er vi startet på og skal 
arbejder med den i de næste to uger. Fredag går jeg tur med Bronze i mindre 
grupper for at pleje den generelle trivsel hos eleverne.  
Der er online skolehjemsamtaler mandag den 15. og tirsdag den 16. marts. 
Husk, at få booket en tid på Viggo. 
Alt herfra 

Anette 

Brun 
Det var næsten helt mærkeligt, da eleverne i Brun fik mulighed for at mødes 
med god afstand fredagen efter fastelavn. Og lidt mærkeligt også at få slikposer 
af læreren i stedet for lektier. Også lidt mærkeligt at få en engelskbog og et 
stykke frugt gennem et vindue på skolen, da der var bog drop-in. 
Samtidig var det virkelig dejligt at se hinanden igen, og håbet er, at i takt med at 
foråret pibler frem, så pibler skolebørn i hele landet tilbage på skolerne.  
Lige nu arbejder Brun med “Graphic novels”, som er en rigtig spændende 
genre. I historie har vi fokus på demokratiets opståen, hvilket også er både 
interessant og væsentligt. 
God weekend til alle. 
I er savnet af de voksne på skolen. 

🤡 👺 🧚 🧟  



Hvid 
Kære alle 
Hvid har nydt, at 
gruppen kunne mødes - 
med afstand - i 
forbindelse med 
fredagsunderholdningen 
den sidste fredag i 
februar. Og efter mange 
mange år som forælder 
på Norddjurs Friskole 
lykkedes det endelig 
Regina Traulsen at 
komme med i 
månedsbrevet.


