
Maj 2021

Rengøring 
Uge 17: Brun og Bronze2 
Uge 18: Sølv og Bronze3 
Uge 19: Gul og ½ Lime 
Uge 20: Hvid og Guld1 
Uge 21: Turkis 
Uge 22: Indigo og Guld2 
Uge 23: Lime og Guld3 
Uge 24: Grå og Bronze i OB 
Uge 25: Brun og ½ lime i OB 
Uge 26: Sommervedligehold kan gå i gang om fredagen i uge 26 – ikke før.

Welcome back to the 80´s



Kære alle 
Firsertema i Overbygningen, 
udeskole for den ældste 
halvdel, masser af tests i vores 
Corona-test-center og livlige 
børn, der har taget hul på den 
varme del af kalenderen. Det 
summer og spirer, vi tager 
udfordringerne efterhånden 
som de kommer, og vi passer 
på hinanden. 
Planlægningen af næste 
skoleår er i fuld gang, og der 
er er ønsker og håb om, at det 
kan blive et skoleår så tæt på 
det normale som muligt. Et skoleår med alle de fællesskabsdannende lilleskole-
værdier og vores skoletraditoner. 
For nu er der et ønske om en dejlig weekend til jer alle. 

Fritter 
Hej kære forældre og børn. 
Så gik der endnu en måned i 
fritteren, og denne måned har 
været lidt speciel, da det har 
været Røds første måned på 
skolen, og i fritteren. 
Vi har alle skulle lære nye 
navne og ansigter, men det har 
været ganske nemt, da alle de 
nye børn, og forældre er 
meget imødekommende og 
virker trygge i de nye 
omgivelser. 
Det har faktisk været helt 
fantastisk at se, hvordan de 
nye små er faldet til og føler 
sig trygge på rekordtid på 
NDF. 
Silje og Marie har Rød gruppe 
i hverdagen , og det meste af 
tiden holder de til i 

Kalender 
Uge 18: 
Skriftlige prøver for Hvid mandag til onsdag. 
Tirsdag: Udendørsudvalgsmøde. 
Tirsdag: Skolehjemsamtale i Gul. 
Onsdag: Forældremøde i Brun. 
Onsdag: Bestyrelsesmøde. 
Uge 19: 
Mandag: Møde vedrørende sommervedligehold 
Uge 20: 
Torsdag: Dialogudvalgsmøde 
Uge 23: 
Tirsdag: Bestyrelsesmøde 
Torsdag og fredag: Mundtlig danskprøve for Hvid. 



Hyggebyen. 
I Hyggebyen er der mulighed for 
rigtig dejligt udeliv med bål, 
bålmad, snitning, forberedelse af 
brænde, huggen med økser og så 
videre. 
Indimellem kan vi finde på at bytte 
lidt rundt, så alle de andre grupper 
også har mulighed for at have den 
eftertragtede Hyggeby en dag 
engang imellem. 
Hos Turkis gruppe, som jo ikke er 
de mindste mere, er der også 
kommet en ny voksen, og det er  
Camilla. Tænk sig Turkis allerede 
har været her i et år. 
Det er dejligt at se, hvor harmonisk 
gruppen er blevet på den tid, og 
hvordan de har udviklet sig på et år. 
Turkis er virkelig gode til at lege og 
finde på skøre aktiviteter, ligesom 
Camilla også er det, så der er fuld 
tryk på og gang i 0. klasse for tiden. 

Indigo og Guld gruppe 
hygger sig med deres 
sædvanlige voksne og 
nyder godt af det dejlige 
vejr, som vi har haft det 
sidste lange stykke tid. 
Vi elsker godt vejr, sol 
og varme og er så meget 
ude, som vi kan, både 
fordi vi foretrækker det, 
men selvfølglig også 
fordi vi på den måde 
kan være med til at 
minimere risiko for 
corona-smitte. 

I Lime gruppe er rigtig mange af børnene begyndt på Enggården. Det er dejligt 
at se, hvor store de er blevet, og at se deres mod på nye udfordringer i fritiden.  



Vi håber dog stadig på, at vi kan få 
mulighed for at sige ordentligt Fritter-
farvel og tak til Lime for de mange 
gode timer og oplevelser, vi har haft 
sammen i fire år i Fritteren. Vi får se 
hvordan retningslinjerne udvikler sig 
i den henseende. 

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK 
Alle børn skal have deres egen 
drikkedunk med i skole og fritter, 
ligesom en madpakke, som kan 
strække sig over hele dagen, også er 
nødvendig. 
Vi får en frittersnack hver dag, men 
som navnet frittersnack antyder, er 
det kun en lille  forfriskning. Det kan være frugt, en bolle, knækbrød, rugbrød, 
eller lignende, som der hygges med. 
Det var det for denne gang. I må alle have en dejlig Store Bededag og en 
fantastisk weekend. 
Hilsen Silje, Marie, Camilla, Rikke, Holger og Palle 

Rød 
Kære Rød gruppe!  
Vi har haft en super god opstart med 
søde og glade børn, og vi er godt i 
gang med at lære hinanden og 
skolen at kende. I Rød bruger vi 
tiden på at lege med hinanden, 
skrive bogstaver og tal, tegne på 
vores forårsplanche, synge og meget 
andet 
Derudover har vi haft nogle gode 
udflugter rundt i området til bl.a. 
Snegleskoven og Æblelunden. Her 
har vi gravet blomster med rødder 
op, som vi skal bruge  til klassens 
“forårsherbarium”.  
Et af højdepunkterne var, da vi 
mødtes med storevennerne i 
æblelunden. De havde planlagt et 



stjerneløb til os. Vi skulle 
hælde vand fra kop til kop 
uden at spilde, spise rugbrød 
på tid, men heldigvis skulle 
vi også spise vingummi og 
snørrebåndskaramel.  
I fritteren er vi fast i 
Hyggebyen, hvor vi ofte 
laver mad og popcorn over 
bålet. Vi har også snittet 
snobrødspinde, sjippet og 
meget mere. Tiden går hurtig 
når man hygger sig ;-) 
Kærlig hilsen Silje og Marie 

Turkis 
Turkis arbejder vi med de små bogstaver, formen og hvor de bor i skrivehuset, 
og vi laver opgaver med forlyd: ordstafet, fluesmækker og skriver i skriveheftet. 
Så er vi begyndt på at kigge på sætninger, tælle ord, finde bestemte bogstaver 
og lave hele sætninger ud fra et ord. Vi arbejder stadig med holddeling i nogle 



timer, når vi laver tal og bogstaver, og 
det giver mere ro til at lytte til hinanden 
og tid til den enkelte elev. 
I musik laver vi også holddeling. Begge 
hold arbejder med rytmefornemmelse 
på instrumenter og med kroppen. Blandt 
andet ”Her er godt at være” og 
dirigentlege, hvor en styrer volumen og 
intensiteten i musikken. 
Fokus er hele tiden på klassetrivsel og 
fællesskab. Hver morgen har vi 10 
minutter, hvor vi spiser en 
”morgenhaps”. Det er blevet en meget 

hyggelig stund med stillesnak rundt 
ved bordene, en summen som vi 
også kan mærke i 
arbejdssituationer. Morgentimen 
har fået mere ro med fulde 
maver, og klassen arbejder 
meget bedre. 
Det er sat tid af til flere 
fælleslege og vores faste 
turdag har lige nu ”fri leg” 
forstået sådan, at klassen 
foreslår lege, som man kan 
melde sig på. Vi øver, at 
alle kan være med og lytte 

til hinanden i legen. Klassen 
er blevet meget bedre til at løse 

konflikter og finde løsninger. Sidste ide til fællesleg 
med hele klassen er fodbold. Vi får besøg af to af klassens 

”rigtige” fodboldtrænere, så vi kan få nogle øvelser og teknik og spille for 
sjov med 
hinanden. 
Foråret og 
udeliv er bare 
det bedste, så vi 
nyder det gode 
vejr. 
Med venlig 
hilsen 
Turkis 



Indigo 
Kære Indigo 
Vi tager nu hul på sidste del af 
skoleåret. Det betyder, at der 
venter skole/hjem-samtaler og 
forældremøde lige om hjørnet. Vi 
glæder os til at se jer alle sammen, 
selv om det kommer til at foregå 
online :-) 
Jeg har indkøbt fire par crocs til 
klassen, så det bliver både lettere 
og hurtigere at suse frem og tilbage 
fra toiletvognen i timerne. Hvis 
jeres børn gerne vil have egne 
sandaler eller klip klappere med, er 
de velkomne til det. Inden længe 
skulle der også gerne komme en 
måtte og en krog ved 
terrassedøren. 
I må gerne sende iPad med jeres 
børn i skole det næste stykke tid. Vi bruger iPads i matematik, og vi begynder 
også at bruge dem mere i dansktimerne til forskellige aktiviteter. I slutningen af 
maj måned kommer "eventyrtæppet," et interaktivt tæppe vi har lånt af CFU, 
hvor vi forhåbentligt bliver lidt eksperter på eventyr :-)  

I engelsk har vi i de sidste par uger 
arbejdet med emnet animals. Her har 
børnene lavet flash cards med dyr, 
hvorefter vi har leget gæt og grimasser og 
forhåbentligt lært nogle af dyrenes 
engelske navne. Vi har også øvet os på 
sangen "Old McDonald had a farm" samt 
arbejdet med små skriftlige opgaver om 
dyr i et printet hæfte.  
I musik har vi de sidste par uger talt om 
genren jazz. Vi har talt om at 
instrumenterne nogle gange kan tale med 
deres lyd. Vi har set Jazzbio med Århus 
Jazz Orchestra og Carl Quist-Møller, om 
bien BI BOB the BEE og fluen Fister. VI 
mangler stadig et par episoder.  
God weekend. 
Kh Sasja 



Lime 
I Lime har eleverne illustreret 
deres egen fantasi ind i Julie 
Nords illustration “En tabt 
fortælling”, og der er kommet 
nogle rigtig spændende 
resultater ud af det. Vi har 
snakket meget om virkemidler 
og arbejdet meget med at have 
blokeringer, når man skal lave 
noget, som kan være lidt svært 
eller uvant.  
Man kan godt være rigtig stærk 
fagligt i dansk, men når det 
kommer til at skulle have tanker 
og fantasier fra hovedet ned på 
papir, så kan det være rigtig 
svært. Vi har også snakket om, at 
hvis vi havde brugt sort 
sprittusch eller lign., så ville det 
give en bedre effekt og en mere 
samlet illustration. 



Gråt tv-stjernestøv 
En ting er, når tv-stjerner kommer på besøg i klassen. En anden er, når man selv 
får mulighed for at blive tv-stjerne. En tredje - og absolut den vigtigste - er, når 
både tv-hold og klasse er så søde, sjove, engagerede, refleksive og hygge-parate, 
at det bare bliver en af de bedste skoledage EVER. Vi havde en fantastiske 
oplevelse, da DR UltraNyt var på besøg og snakke med os om, hvordan man 
arbejder med klassetrivsel i en Coronatid. Og det er helt tydeligt,  at det har Grå 
rigtig godt styr på. 
For det er nemlig noget af det, vi gør rigtig meget lige nu. Heldigvis kan 
trivselsarbejde både sættes ind i en dannelses-mæssig sammenhæng, men 
bestemt også en uddannelses-mæssig, så vi har rigtig mange gode faglige 
aktiviteter. 
En af de næste ting, vi kaster os over, er en klassesang. En del af eleverne er 
blevet ret pjattede med reggae-musik (blandt andet fordi Annies mand er den 
sejeste Reggae-fyr i landet), så vi arbejder med at skrive en reggaesang. Den 
kommer i formentlig til at høre mere til. 
Vi arbejder også på, hvordan vi får en rigtig dejlig lejr-uge i uge 20, selvom det 
ikke bliver i spejderhytter med overnatning ved Himmelbjerget. Der er stadig en 
del ting, der kan lade sig gøre for at få lidt lejrstemning, og med 4 dygtige 
spejdere i klassen, så er der sjove aktiviteter på vej.  
Den sidste tid har vi haft både forældremøder og skolehjemsamtaler, og jeg vil 
gerne sige jer stor tak for jeres deltagelse. I har den samme vilje til engagement, 
som jeres børn, og det er dejligt at mærke.  
God weekend 
Gitte. 



Bronze 
Kære Bronze 

Tak for et noget 
anderledes 
forældremøde - 
dejligt så mange 
mødte op online:-) 
Her er lidt billeder 
fra vores dag 
sammen med 
lillevennerne og to 
små skriv fra Marius, 
Halfdan, Olivia, Lina 
og Sigrid. 

Vi i Bronze har ikke kunne møde vores lillevenner i virkeligheden, og heller 
ikke rigtig online. Derfor fandt vi på at vi ville lave et stjerneløb til dem, så vi 
forberedte et løb med fire poster. Vi lavede en snørebåndspost, en vand-i-kop-



post, en rugbrødspisningspost og en slik-på-snor post. Det tog lidt tid at 
forberede, men vi havde det rigtig sjovt, så det var det hele værd. 
I dansk har vi haft om sanseskriv og lært om at få flere sanser med i teksten. Det 
har været sjovt.  
Skrevet af Marius og Halfdan 

Vores klasse Bronze er blevet 
storevenner for Rød gruppe. Da 
lillevennerne startede på skolen fik 
de hver en sten af os, som vi havde 
malet rød, og skrevet en hilsen til 
dem på.  
I tirsdags forberedte vi et stjerneløb, 
da vi ikke har haft mulighed for at 
være så meget sammen med dem 
på grund af corona. Om fredagen 
lavede vi stjerneløbet for 
lillevennerne. Der var fire poster, og det var rigtig hyggeligt og sjovt. Det har 
været hyggeligt at møde alle de nye røde elever. 
I denne uge har vi haft udeskole. Det har været koldt, men hyggeligt at sidde 
med tæpper, og nogle af drengene har drukket varmt te. Vi har lavet små film til 
lillevennerne, der handler om, hvad man må og ikke må på skolen.  
Skrevet af Olivia, Sigrid og Lina 

God Bededagsferie til jer alle 

Anette 



Brun 
Vi er så småt ved at 
finde os til rette med 
at komme i skole 
igen. Brun arbejder 
stadig med 
Besættelsestiden. 
Selve undervisningen 
kommer til at 
udmunde sig til et 
brætspil, hvor 
eleverne har 
udarbejdet 
spilleregler, 
spillebrikker, 
spørgsmålskort og selvfølgelig brættet. De arbejder målrettet og godt 
sammen om dette projekt.  
I dansk har vi skrevet novelle, og nu går vi i gang med at få rettet de fejl der er. 
Brun skal nemlig selv rette dem. I naturfag er vi lige gået i gang med temaet vejr 
og naturkatastrofer.  
I frikvartererne har vi sat særligt fokus på, at alle deltager, og at ingen skal føle 
sig alene. Dette vil vi gøre resten af året. Vi arbejder også på hvordan vi er 
sociale sammen igen. 



80’erne i Overbygningen

Vi har temauger i overbygningen for 
Sølv og Gul gruppe. Hvid gruppe har 
travlt med de kommende eksamener.
Årene er 1980’erne, hvor lærernes 
barndom og ungdom bliver refereret 
flittigt.
Eleverne laver plancher omkring 
atomkraft, mode, ungdom, musik, 



politik med mere.
Vi arbejder med bøger, 
blyant og papir. EDB er 
ikke tilladt. Dog har vi 
installeret en lille 
tidsmaskine i klasserne, 
så man kan tilgå artikler 
og billeder. Det er 
ligesom de gamle 

mikrofilm strimler på 
bibliotekerne bare 

klædt ud som en 
moderne EDB 

maskine: en iPad. 

Vi ser 
lysbilleder og 
mindes en tid i 
gamle dage. Vi 
har lavet et lille bibliotek med  
fagbøger, som er dateret 1964-1991. 
Eleverne og lærerne prøver at være 
klædt ud som i 1980’erne.   

Det er 2. gang, vi har 80’er 
tema i Overbygningen. Vi er 
en projektorienteret 
overbygning og planen er, at 
også 60’erne og 70’erne bliver 
vendt de kommende år. Vi vil 
gerne lære børnene om disse 
årtier gennem deres tid i 
Overbygnigen.
Vi har det mega hyggeligt :) 

Kh
Overbygningen.


