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Fritter 
Så gik der endnu en måned og sikke da en 
våd en af slagsen. Vi kan faktisk ikke 
huske, at det nogensinde har regnet så 
meget, så massivt og så længe før. Vand er 
altid sjovt, specielt for børnene som leger i 
vandpytter, bygger øer, søer, dæmninger 
og kreative minilandskaber rigtig mange 
steder på friskolens store grund. 
Lerskrænten har også været brugt flittigt, 
og det ved vi, at en del forældre har kunne 
skrive under på, når de har hentet deres 
børn, og har kunne konstatere, at igen i 
dag er flyverdragten smurt ind i smat, ler 
og mudder, og at skiftetøjet igen er brugt i 
bund. 
Imellem regnbygerne har der været et par 
timer med tørvejr, og de er blevet brugt 
flittigt på løbehjul, cykel, rulleskøjter, 
legeplads, hyggeby, multibane med mere. 
Heldigvis kan der stadig spilles rundbold 
og fodbold, selvom det regner lidt, og 
græsset er glat og vådt. Ja, det kan endda 

Rengøring 
Uge 21: Turkis 
Uge 22: Indigo og Guld2 
Uge 23: Lime og Guld3 
Uge 24: Grå og Bronze i OB 
Uge 25: Brun og 1/2Lime i OB 
Uge 26: Sommervedligehold 
kan gå i gang fredag efter 
klokken 16. Ikke før.

Kalender 
Uge 22: Der er ansættelsessamtaler tirsdag og onsdag. 
Uge 23: Tirsdag holdes der bestyrelsesmøde, mens Hvid har 
mandlig dansk prøve torsdag og fredag. 
Uge 24: Generalforsamling afholdes torsdag 17-20, lørdag er 
der sommerfest 14-17.30. Søndag tager Hvid på afslutningstur. 
Uge 25: Hvid holder dimission torsdag, og hele skolen holder 
sidste skoledag fredag. 
Uge 26: Fritteren er åben for tilmeldte børn.



være rigtig sjovt at skøjte rundt på.  
Selvom regnen har sine fordele, ønsker vi 
os nu alligevel bedre vejr og mere varme 
de sidste par uger af skoleåret og 
frittertiden. Og ja, der er ikke lang tid til, før 
vi går på velfortjent sommerferie efter et 
langt corona-år med opsplittelse af 
fritterbørnene, og de begrænsninger, der 
hører til det. 
Vi ønsker os alle så meget, at vi snart kan 
komme tilbage til normale tilstande, hvor vi 
kan være sammen, lege, spille og hygge os 
sammen igen.  
Lidt praktisk info. 
Hvis I har brug for sommerferiefritter i uge 
26, 31 og de 3 første dage i uge 32, så skal 
I huske at udfylde spørgeskemaet i 
Viggo. Det er vigtigt, at I får det gjort, så vi 
kan planlægge bemandingen og dagene i 

god tid. Og det er også vigtigt, da vi jo fortsat skal overholde Sundhedsstyrelsen 
retningslinjer i forbindelse med Covid19. Derfor har vi derfor brug for jeres præcise 
tilbagemeldinger om barnets behov for pasning. Sidste frist for tilmelding er 18/6 - men vi vil 
være meget taknemmelige for en tilbagemelding fra jer hurtigst muligt.  
Glemmetøj ligger fremme fredag og vil igen komme frem fra gemmerne de sidste dage i 
uge 25.  
Vi ønsker jer alle en dejlig weekend. 
Hilsen The Fritter: Silje, Michelle, Holger, Rikke, Marie, Camilla og Palle  
 

Rød 
I Rød gruppe går det godt. I starten af maj modtog klassen to 
kopper med 10 små sommerfuglelarver fra England. Larverne har 
nu boet i klassen siden, og de har spist sig tykke og fede. Nu er de 
fleste blevet til pupper og skal snart flyttes over i vores 
udklækningshabitat, hvor de skal bo, indtil de udklækkes fra 

puppen som 
sommerfugle. 
Det har været 
sjovt og 
spændende at 
følge larverne 
udvikling. 
Børnene i Rød 
ved nu en 
masse om 
sommerfugle. 
Det vil de 
gerne dele 
med de andre klasser på skolen, og fra 



uge 22 kan man se 
pupperne/sommerfuglene 
samt en lille coronasikker 
udstilling om sommerfugle. 
Udstillingen kan opleves 
igennem glasdøren, der fører 
ind til Røds klasseværelse.  
Lige nu er vi ekstra 
opmærksomme på i klassen, 
hvordan man er en god 
kammerat. Det er man blandt 
andet, når man inviterer 
andre med i en leg, eller hvis 
man stopper, når nogen siger 
stop. Vi har talt om i klassen, 
at sådanne gode aftaler er 
med til at gøre det rigtig rart at gå i Rød-gruppe.  
Det var alt for nu.  
Kærlig hilsen  
Silje og Marie  

Turkis 
Forårsemne, lejrdage ved 
Bålhytten, børnestavning og 
tur til Grenå Naturskole 
I maj måned har Turkis haft 
Forårsemne. Vi snakker 
kriblekrabledyr og er i gang 
med klassens ”Naturplakat”. Vi 
har været på sansetur, og vi 
skrevet forårsord og små 
historier/sætninger med 
børnestavning,  
Vi snakkede om hvorfor 
børnestavning er rigtigt, når 
man går i 0. klasse. At prøve at 
gætte og bruge bogstavlydene 
til at skrive et ord er en af 
vejene mod at lære at stave. 
Det var første gang, og det var 
svært at slippe, om det nu er 
rigtigt. Uge 20 var også en del 
af forårsemnet, og vi har haft tre 
lejragtige dage med alt det, 
man gør på en lejr - dog uden at 
sove. Vi var der fra klokken 8 til 14. 
Vi mødtes hver dag i klassen med rygsækken fyldt med spisegrej og skiftetøj og drog 
samlet afsted. På lejren lavede vi morgenmad, frokost og eftermiddagshygge. Vi havde 
arbejdshold og opvaskekø. Vi havde bål, lavede suppe og snobrød, havde dolke til at snitte, 



en lejrsang og kriblekrable udstyr med til at undersøge naturen. Der var masser af tid til at 
lege.  
Hold nu op, hvor er de gode til at lege, være på arbejdshold, stå i kø til opvask og lave god 
lejrstemning. Turkis er klar til helskolelejr næste år.  
Vi har også besøgt Grenå Naturskole og undersøgt livet i det lave vand. En dag med vaders 
og fiskenet og masser af liv til bassinet på skolen, som vi kiggede på.  
I denne uge skal vi have besøg af to fodboldtrænere, der skal vise os teknik og gode tricks 
til sammenspil, så det bliver sjovt for både piger og drenge at spille sammen, og hele 
klassen kan få lyst til at være med til fodbold. 
Med venlig hilsen  
Turkis 

Indigo 
Kære forældre i Indigo  
Så er årets sidste skole-/hjemsamtaler 
overstået. Både Palle og jeg synes, at det gik 
godt, selvom det var online og ikke, som vi 
plejer at gøre det. Vi er dog også enige om, at 
nu har vi prøvet, hvordan det var, og så 
behøver vi vist ikke prøve det af igen ;-) 
Maj måned har været dejlig. Selvom vejret 
ikke har været med os, har vi alligevel været 
meget ude, både skole- og frittertiden. Her i 
maj titter både dyr og planter lige så stille 
frem, og det betyder, at vi har haft mange 
smukke blomster på bordene og haft 
alverdens dyr inde at vende i klassen. Blandt 
andet en hel kasse bænkebidere, et glas 
snegle og en brumbasse, vi måtte give 
honning, så den igen kunne flyve.  
I sidste uge holdte vi lejrdage på skolen. 
Desværre var der endnu ikke åbnet op for 

sociale 
arrangementer i uge 20, og vi måtte derfor finde på noget 
andet. Det gik nemt, for jeres børn er fulde af gode 
idéer :-) Derfor var vi både på Enslevgård, havde rulledag, 
spilledag, bamsedag og biodag. Vi havde det bare så 
hyggeligt, og jeg er ret sikker på, at børnene nød ugen i 
fulde drag. Det er jo ikke så tit, man kan tage i skole uden 
at skulle huske hverken matematik- eller danskbøger.  
Skoleåret lakker samtidig lige så stille mod enden. Vi skal 
i den sidste måneds tid læse flere historier i læsebogen 
(vi når dog nok ikke at blive helt færdige med den inden 
sommer), arbejde med et eventyrtæppe og øve en 
hemmelig optræden til den sommerfest, vi forhåbentligt 
skal holde lige inden sommerferien :-)   

God weekend.  
Kh Sasja 



Guld 
I uge 20 havde vi en slags lejr uge. Børnene var med til at bestemme, hvad de gerne ville 
lave. I grupper har de skrevet om ugen. 
Mandag 
Vi havde bål og lavede snobrød. Der var mange, der blev sorte. Vi snittede i bark og lavede 
små figurerer og vi spillede smørklat.  
Liva- Sofia og Asger 
Tirsdag  
Vi var i Hyggebyen, og vi lavede bål, og vi lavede skumfiduser med kiks. Vi legede også 
Bankebøf og smørklat, og vi tegnede med kridt og lavede konkurrence, og vi snittede bark, 
og vi legede og hyggede os meget.  
Liva og Elvira 
Onsdag 
Vi var på tur. Vi var i Snegleskoven, og vi gik hen til Æblelunden, og så gik vi til ræveslottet. 
Vi spiste Tristans muffins, og vi spiste Victor V´s pizzasnegle 
Augusta, Tristan og Mynte.  
Torsdag 
Vi var på Enslevgård. Vi lavede film med Sarah.  
Vi snittede. Vi spiste madpakker. Vi legede 
Theodor, Sia og Bjørn 
Fredag 
Vi så film med popcorn, og vi fik mælkebøttesaft, og vi fik pølsehorn af Alaia, og vi spillede 
rundbold og stikbold og dansede just Dance og tegnede.  
Alaia og Mathilde 

Brætspilsværksted i Lime 

Spil 1: Natur Wapi 
Vi har lavet en naturudgave af spillet Wapi, fordi 
naturen er flot. Der er så mange ting i naturen; træer, 
blomster, dyr, havet, floder, rummet ...ja, nærmest alt 
på jorden er natur. Vi elsker natur. 

Spil 2: Fruit 
Wapi 
Vi har lavet 
en udgave af 
Wapi, som 
har mad som 
tema. Vi valgte frugter, fordi vi slog om det mellem 
en masse forskellige idéer. Vi gav frugterne ansigter, 
da det så sødt ud. Vi er glade for det færdige 
resultat. Det har været sjovt at lave spillet. 

Spil 3: Mad Wapi 
Vi har lavet en udgave af Wapi, hvor mad er teamet. 
Det har vi valgt, da vi synes mad er lækkert. Vi synes 
det var sjovt at lave det og have mad som team. Vi 



havde også lidt svært ved at finde på et tema, men vi er 
blevet glade for det færdige resultat. Det har været 
sjovt at lave. 

Spil 4: Candy Wapi 
Vi havde svært ved at finde på et tema, men så kom vi 
til at tænke på slik, og så valgte vi det som tema. Vi 
synes det er blevet rigtig godt, og det har været sjovt at 
lave. Vi valgte at udbygge reglerne og tilføje en ekstra 
brik. Det er en guld-brik, som kan tælle for et symbol, 
man har lyst til, men det kan man læse mere om i 
reglerne. Desværre har vi ikke mulighed for at vise 
vores flotte spil her, da én fra gruppen har det hjemme. 

Grå 
Det er tydeligt, at vi ikke er små i Grå. Ikke mere i hvert fald. Faktisk digter vi på en sang, 
hvor vi er meget mere rå end små. Arbejdet med musiktekster er særligt spændende. Det 
er et samarbejde med klassens musiklærere, og det betyder, at tekstarbejdet bliver meget 
procesorienteret med den konstante vekslen mellem fag. I danskfaget er der er rim, 
versefødder og sætningskonstruktioner, der skal tilpasse og ændres. Det skal lyde fedt og 
sjovt, og det skal passe indholdsmæssigt. Og så skal det kunne synges. Ofte er det i 
tekstarbejde til musik, at elever, der ikke er helt pjattede med at skrive langt, kommer rigtig 
meget til orde. Samtidig er formen friere, og kravene til tegnsætning ikke så store. I 
musikfaget skal de ikke bare udtrykke deres tekst, men de skal også arbejde med stil, 
genre, rytme og instrumenter. På den måde er en lille bitte sang et stort og meget fagligt 
stærkt projekt.  
Grå er nu gennem første fase med rim og små sætninger, og vi har kastet os over de 
enkelte dele af sangen. Resultatet…det regner vi med, I kan høre til sommerfesten. I kan 
godt glæde jer. 

Bronze 
Eleverne har skrevet en 
masse stikord, som blev 
til denne ordsky. 



Brun 
Vi har virkelig været aktive i Brun. Vi har øvet os i kommaregler. Det er vi virkelig blevet 
gode til. Vi er kommet i mål med brætspillet til besættelsestiden og skal nu til at spille alle 
de forskellige brætspil. Det glæder de sig meget til. Vi har også lavet en Guinness 
rekordbog over verdens værste vejr. Desværre måtte vi aflyse vores lejr-uge, med alt det 
sjove, vi havde planlagt. Det håber vi, at vi kan komme i mål med i uge 
25. Alt i alt har det været en god periode, selvom vi har haft hjemmeundervisning. I den 
uge, hvor vi havde hjemmeundervisning, bagte vi kage og lavede kahoots. I den næste 
periode vil vi have mere fokus på læsning og læseforståelse. 

Overbygningen 
Kære OB og forældre. 
Hermed et fælles 
månedsbrev fra OB’erne. 
Vi udlodder en kasse is til 
deling med klassen til de 
første tre OB-elever, der 
kan sætte de manglende 
kommaer i følgende 
tekst. Der kan kun være 
én vinder i hver klasse, 
men man må gerne stille 
op som par, gruppe eller 
klasse. Der udloddes ikke 
præmier for eventuelt 
fundne stave- eller 
grammatiske fejl.  
Konkurrencen om 
komma-is slutter onsdag 
2. juni kl 10. Aftal med jeres klasselærer, at I deltager i konkurrencen. Jeres rettede tekst 
afleveres personligt.   
Vi sætter i øvrigt startkomma.  
Og her er så teksten: 

Det er sindssygt dejligt i fuldt omfang at 
være alle mand tilbage på skolen. Der 
følger en række opgaver og en del 
ansvar med på den konto men de unge 
mennesker klarer det så fint og flot. Det 
er tydeligt at mærke, at vi alle er fuldt 
bevidste om vigtigheden og 
nødvendigheden af de kedelige tjanser - 
for vi vil ikke sendes hjem igen. 
Sølv er glade for at være tilbage på 
skolen, og de nyder hinandens selskab. 
Stemningen i hverdagen er høj og der 
bliver spillet kort og varulv, set film og 
mange andre hyggelige ting. 



Gul har travlt, for der er sådan set rigeligt at holde styr på. Dog drives klassen også af et 
stærkt socialt liv. I forhold til 8. klasses studieturen arbejder vi nu ihærdigt videre på at finde 
et fortræffeligt rejsemål, der faktisk er åbent for indrejse, for lejr i niende klasse. Rejsen 
forventes at ligge i uge 40. 
Så skal vi byde velkommen til Freja, der begyndte i Gul her i midten af maj - hun overlevede 
to ugers prøveperiode i en 80’er tid, men er alligevel faldet rigtig godt til og snakker nu 
mindst ligeså meget som de andre piger. 
I disse dage er rammen for Guls årskarakterer ved at falde på plads, da vi er nødt til at tage 
hensyn til, at vi 
mangler 4½ 
måneders fysisk 
undervisning 
med børnene. 
Karaktererne 
falder altid i den 
sidste skoleuge 
lige op til 
sommerferien 
og kommer med 
hjem i et lukket 
brev. Der gives 
altid en 
udtalelse 
sammen med 
karaktererne. I 
år er der flere 
hensyn at tage 
så det kan se 
lidt anderledes 
ud. Dog er én 
ting sikkert; en 
karakter står 
aldrig alene.  

Hvid er midt i en eksamenstid. Der er deadlines, afleveringer, forberedelser og mange 
andre ting, de skal forholde sig til. I fredags afleverede de dansk-synopserne, der ligger til 
grund for deres mundtlige prøver om fjorten dages tid. De gør det rigtig godt og Jose er 
helt rolig ved, at de skal op til eksamen. Også trods de mange benspænd i form af 
hjemsendelser, fjernundervisning karantæne og andet corona-relateret. Jose håber, at de, 
på trods heraf, får en god oplevelse af de første mundtlige eksaminer, der også afspejler 
deres arbejdsindsats. 
Hvid er for så vidt også klar til den mundtlige prøve i engelsk; deres outlines er afsendt til 
censor og der er styr på tingene. Det har været en rigtig god proces med stærkt fokus. Det 
er et godt stykke arbejde, I har lavet - vær stolte af det! 
Regeringen har også endeligt meldt ud, at vi igen må tage på lejr. Det betyder at Hvid godt 
kan begynde at glæde sig til deres Løkken-tur. Det bliver fantastisk for dem at slutte af 
sammen på denne måde, når nu de er blevet snydt for så meget i dette (og sidste) skoleår. 

De bedste hilsener, og på vegne af OB-lærerteamet, fra Helena 

... og her til sidst en lille ledetråd til komma-konkurrencen:  
Find de røde kommaer - tæl dem - så ved du, hvor mange du skal sætte ;)


