



Kære alle 
Det lykkedes at komme i mål med endnu et skoleår. Udgangspunktet var dystert og hvilede 
under den store Corona-sky, men afslutningen har været en stor glæde. At mødes igen, at 
se forældre uden mundbind, at drage på lejr med 
afgangsklassen og se deres glæde og samarbejde, at 
opleve at det hele, nedlukningerne til trods, lever og 
nok skal finde sig selv igen, har været bekræftende. 
Ordene er korte for denne gang. Vi glæder os med 
alle fibre i kroppen til at slutte ordentligt af med 
vores elever, med et stort og kærligt farvel til Hvid 
gruppe, med karameller og vandkamp. 
Tak til alle de, der har gjort, hvad de kunne, for at få 
Norddjurs Friskole godt og sikkert gennem endnu et 
år med mærkværdige tilstande. 

Det er lykken 
at slutte 

lilleskolelivet af i 
Løkken

Rengøring 
Uge 25: Brun og 1/2 Lime i OB 
Uge 26: Sommervedligehold kan  
 gå i gang fredag efter 16. 
Uge 31: Rød  
Uge 32: Turkis 
Uge 33: Indigo og Gul1 
Uge 34: Lime og Gul2 
Uge 35: Grå og Gul3



Fritteren 
Så er det blevet tid til 
det sidste 
månedsbrev, inden 
sommerferien banker 
på døren i fritteren. 
Efter lang tids venten 
på at få ophævet nogle 
af Corona-
restriktionerne, som 
har gjort året i 
fritteren til et 
udfordrende et af 
slagsen, er vi alle ret 
glade for, at vi nu igen 
kan begynde at ses på 
tværs af 
klasserne. Selvom vi 
stadig holder lidt fast i 
gruppernes bobbel, så 
er der også løsnet lidt op for fællesaktiviteterne. 
Det betyder blandt andet. at vi igen kan spille rundbold og fodbold sammen, hygge med bål 
i hyggebyen sammen, tage på ture sammen, hoppe i sjippetov sammen, tegne og være 
kreative sammen, bygge huler sammen, og ikke mindst skabe nye venskaber og relationer 
sammen og med hinanden. Vi håber og krydser fingre for, at den store genåbning holder, 
så vi undgår igen at skulle lukke ned, eller lukke os i vores gruppes bobler.  
Derfor er det ekstra vigtigt, at der fortsat er stor fokus på hygiejnen, både når det gælder 
vask og afspritning af hænder, host i albueled, oprydning og afvask af inventar og så videre. 
Vi har været super gode til det på Norddjurs friskole i rigtig lang tid, så lad os fortsætte 
disse gode tiltag, så vi også kan holde coronaen på afstand og måske også mindske andre 
smitsomme sygdomme fremover.  
Om lidt er der sommerferie, men inden frittern rigtig kan sige god ferie, holder vi åbent for 
tilmeldte børn i uge 26.  
Det er vigtigt, at børnene møder senest klokken 10, da vi vil forsøge at tage på gåture ud i 
det - forhåbentlig - dejlige danske sommervejr.  
Det er også vigtigt, hvis jeres børn af en eller anden grund ikke kommer alligevel, at I 
melder afbud på Viggo, eller ringer til fritteren inden klokken 10 den pågældende dag. 

Kalender 
Uge 25:  Fredag er det sidste skoledag 
Uge 26:  Fritteren er åben for tilmeldte børn 
Uge 27-30:  Skolen er lukket 
Uge 31:  Fritteren er åben for tilmeldte børn 
Uge 32:  Skolestart onsdag - program følger 
Uge 33:  Normal skoleuge 
Uge 34:  Fælleslejr - på en eller anden måde.



Husk drikkedunk, en god madpakke 
og en turtaske, så barnet selv kan 
transportere sine ting, når vi tager på 
udflugt. Hvis vi tager på ture, hvor vi 
først er hjemme sidst på dagen, vil vi 
informere om det senest dagen inden, 
så børnene og I er forberedte på det.  
HUSK at få ryddet op i jeres børns 
garderober og få taget alle jeres ting 
med hjem, inden skolen lukker ned 
for sommerferie og åbner for 
sommervedligehold.  
I uge 31 og 32, inden skolen starter 
onsdag den 11 august, holder frittern 
også åbent for tilmeldte børn. Også 
her gælder de førnævnte 
sommerferiefritteranvisninger. 
Desværre skal vi sige farvel til Silje, 
som har været medhjælper i Rød. Det 
har været fantastik at se, hvordan de 
yngste børn er faldet til i deres nye 
omgivelser, og det kan vi takke ikke 
mindst Silje for. Vi vil gerne sige en 
stor tak til Silje for hendes indsat og 
ønske hende held og lykke på hendes 
videre færd. Tak og på gensyn, Silje. 

Hilsen The Fritter: Silje, Michelle, Marie, Rikke, Holger, Camilla og Palle  
 

 

Turkis 
Siden sidst har vi haft fokus på gode fælleslege udenfor. Klassen kan spille rundbold, der er 
flere med til fodbold, og vi har trænet svingtorv og at hoppe ind i fart. Vi har lært om 
alarmhjerne og tænkehjerne - et godt redskab til at forstå og løse konflikter. Vi har arbejdet 
med de 120 ord: en, et, er, den det, jeg, du og et par stykker mere. 
Året slutter med et lille forløb på to uger om Snøvsen. Vi har set filmen om Snøvsen 
og lavet Snøvsens hus i grupper. Alle har lavet sin egen Snøvs, og fået en Snøvsen-bog, 
hvor vi har snakket handling og kapitler, tegnet billeder og skrevet lidt tekst, og vi har også 
lavet små dramastykker over episoder i historien. 
I denne sidste uge var hele indskolingen var på tur til Ree Park, og vi fik rundvisning om 
Masaierne og en tur Landrover på Savannen. Heldigvis var der mange dyr ude, og vi så 
både løveunger og giraffer helt tæt på. 
Dagen sluttede med det første og eneste forældrearrangement i dette skoleår med madkurv 
og pølser, rundbold og fodbold. Turkis spillede deres sang for forældrene. 
Dejligt, at det blev muligt og en rar måde at gå på sommerferie på. 
Vi nåede også at få vores storeven i Brun, som vi også hyggede med i denne uge. 
Tak for i år – Vi glæder os til at starte i første klasse :) 
Med venlig hilsen 
Turkis 



 

Indigo 
Kære Indigo 
Tak for et mærkeligt, men et meget dejligt år. Jeg er så glad for, at jeg blev lige netop jeres 
klasselærer. I er nemlig søde, sjove og kærlige, og der er altid god gang i jer. Vi havde en 
masse planer i år, som vi slet ikke nåede, fordi Corona gjorde tingene lidt besværlige. Til 
gengæld har vi lavet en masse andre fede ting. Vi har blandt andet dykket ned i 1001 nats 
eventyr, jeg har mødt jeres søde bamser, I har bygget igloer af sukkerknalder, og vi har 
lavet utallige smukke projekter i billedkunst, været på masser af dejlige gåture, og så er I 
blevet så seje til at skrive, læse og stave.  



Jeg glæder mig, til at vi skal starte i 2. klasse sammen, men inden da må I love mig at nyde 
jeres sommerferie, spise masser af is og bade og slappe af. For som I sang: 

“Shorts og sandaler - stranden og softice 
Vi skal relaxe - det bliver vildt nice 
Det´ slut med lektier - vi gider det ikke 
Glem bar´ det hele - nu skal vi hygge 

Året er forbi 
Vi danser fordi 
Vi ret godt kan li´ 
Vi har sommerferie”. 

Hav en dejlig sommer 
De kærligste hilsner, Sasja. 
 

Lime 
Selvom jeg nu har prøvet det 3 gange før, så er det aldrig nemt at sige farvel til en klasse. 
Men heldigvis er jeg helt tryg ved at sende dem i 4. klasse, når de skal have en sød, dygtig 
og kompetent lærer som Sarah. Jeg ønsker dem det bedste fremover i deres skolegang på 
Norddjurs Friskole og hvem ved, måske skal jeg have dem til ét eller andet på ét eller andet 
tidspunkt igen. 
Når jeg ser tilbage på Lime, da de startede på Norddjurs Friskole og til hvor klassen er nu, 
så kan det være svært at se, at det faktisk er den samme klasse. Klassen har udviklet sig 
virkelig positivt og de har en fantastisk klassedynamik, som ses og mærkes af dem, der har 
noget med klassen at gøre.  
I skrivende stund (onsdag eftermiddag) bliver der arbejdet på, at få de sidste ting på plads 
til storevennernes dimission i morgen (torsdag). Der har været en del udskiftninger i Hvid 
gruppe siden Lime fik dem som storevenner. I over et år har vi ikke kunnet lave noget 
sammen med dem, og det har vi virkelig savnet. Det er en meget unormal og tom måde at 
afslutte store-lille-venskabet på. Da nogen ikke har deres storeven mere, så er vi blevet 
enig om, at selvom nogen har deres personlige storeven, så er alle store-lille-venner. 
Glæder mig til at se og høre Lime synge for Hvid - håber de kan få skabt lidt våde øjne. 
Udover sangen “Kom alle med” har Lime lavet en billedbog på 56 sider til hver elev i Hvid, 
hvor Lime har fået lov til at skrive noget til Hvid. 
Til slut vil jeg gerne sige tak for lån af jeres børn - vi ses jo stadig på skolen engang 
imellem. 

God sommerferie 
Kærlig hilsen 
Brian  



Grå 
Det var så uendeligt 
vigtigt for mig, efter 
15 år på friskolen, at 
få sluttet af på ægte 
lilleskolemanér, og 
det fik jeg lov. Tak 
til jer, eleverne i 
Grå, og til jer, 
forældrene i Grå, 
for at gøre min 
sidste uge absolut 
mindeværdig.  
Eleverne har hele 
ugen været 
nysgerrige, 
fællesskabende, 
afprøvet grænser, 
optrådt, fremlagt, 
præsenteret, deltaget, villet og kunnet. Selv med det tungere gear, som nedlukningerne har 
sat os i, formåede I at nå i mål som ægte lilleskole-fjerdeklasseselever. Sådan nogen, der 
leger, spiller musik og lugter af både bål og sure tæer (fordi de har vandret og trasket og 
travet). 
Til forældrearrangementet var det enestående dejligt at se rigtig voksne mennesker igen, 
ikke bare sådan nogen, der drønede hastigt forbi en skærm, men sådan nogle, der grinede 
sammen, fandt voksenfællesskabet og hyggede. Der er lige noget med reglerne i rundbold, 
der kan blive bedre, ikke sandt? 
Jeg har fuld tiltro til, at Grå gruppe - elever og forældre - er kommet ud af Corona og dette 
skoleår styrket i deres fællesskab og relationer.  
Tak for i år, tak for gaverne og tak for lån af jeres dejlige børn. 
Gitte. 

 

Brun 
Det er slet ikke til at 
forstå, at 
sommerferien er lige 
om hjørnet. Det er 
med en ambivalent 
følelse vi går på ferie, 
for vi er jo næsten lige 
startet i skolen efter 
hjemmeundervisning. 
Den sidste måned er vi 
kommet i mål med de 
fag, vi skulle. Der er 
blevet lært om 



besættelsestiden i Danmark i form af et brætspil, som Brun i grupper selv har udviklet. Der 
er blevet lavet Guinness rekordbog om verdens værste vejr, hvor grupperne har fremlagt 
for hinanden. Vi har brugt tid på at lære kommareglerne og eventyrgenren. Der er blevet 
lavet kollager a la Pablo Picasso. Alt i alt en rigtig dejlig måned. Vi har sluttet året af med 
en skøn team-uge, hvor vi har haft en skøn kanotur til Enslevgård, mødt vores lillevenner 
og festet og spillet brætspil. Næste år rammer de overbygningen. Tiden flyver afsted og 
snart er de vokset os over hovederne. Tak for lån af jeres skønne børn, de har været 
fantastiske at være sammen med. 

Sølv 
I Sølv er vi så småt ved at gøre 
klar til en sommerferie. I 
mandags var vi en tur ved 
Lagunen, hvor vi fik 
instruktion i at paddlesurfe, 
og alle havde en pragtfuld dag. 
Om aftenen havde vi 
hyggeaften med elever og 
forældre på skolen, hvor der 
blev hygget og spillet et brag 
af en rundboldkamp. 
Her ser vi Marie i fuld 
firspring fra surfdagen: 
Vi har også øvet og 
livestreamet Soul City som en 
teaser til Lilleskolernes 
Musik- og Teaterfestival. 

 

Gul 
Kære Gul og forældre. Lige om lidt går vi på en dejlig lang sommerferie, som vi skal nyde i 
fulde drag og med masser af strandliv, varme, sol og is. I har været mega seje til at knokle 
igennem og tage imod nye klassekammerater, stå i flytterod til nyt lokale, og samtidig 
huske, hvad der er vigtigt i livet. Lige om lidt er I de ældste på skolen, og det følger der 
selvfølgelig noget ansvar med i, men jeg er sikker på, at I kan løfte opgaven med stor 
bravur. Jeg glæder mig til at tage fat på et spændende år med nye udfordringer, der bringer 



jer lidt tættere på uddannelses- 
og ungdomslivet og en fremtid, 
der kan føre jer i alle de 
retninger, I kan tænke jer. I er 
nu skolens største niende klasse 
nogensinde; gør det smukt, gør 
det godt, gør det bedst. Og gør 
det frem for alt med stil. Vi skal 
sige farvel til Matilde, der har 
været med fra de helt små 
klasser og som nu drager afsted 
til sin drømmeefterskole. Vi 
ønsker alt det bedste for dig, din 
fremtid og din familie. Med 
ønsket om en god ferie og 
mange gode oplevelser, kærlig 
hilsen fra Helena. 
PS: fandt lige et billede af os fra 
sidste lejr, vi var på - det bliver 
godt at komme ud i verden med 
jer igen :) 

 

Hvid 
Kære Hvid!  
Det er med vemod, at jeg skriver dette sidste 
fredagsbrev. Et sidste tak og pøj-pøj på jeres næste 
"rejse". Jeg ved, at I er sendt godt afsted. Flere af jer er 
mere end klar til næste station, og det er sådan, det skal 
være. Tillykke til jer. Tillykke med jeres veloverståede 
afgangsprøver, tillykke med jeres veloverståede første 
del af jeres uddannelse, tillykke med første del af jeres 
dannelse og tillykke med de nye og spændende 
muligheder og udfordringer, I står overfor. Jeg synes, 
at I er klædt godt på! I har bevist overfor os alle her på 
stedet, at I både er handlekraftige, kreative, dygtige til 
at argumentere, selvstændige og ikke mindst i 
besiddelse af en god portion humor. De censorer, der er 
kommet i huset for at eksaminere jer, siger det samme! 



Og tilsammen er det egenskaber og kompetencer, som vil bringe jer langt og bære jer 
igennem de udfordringer og muligheder, I alle vil stå overfor de kommende år. Når I nu 
starter på noget nyt efter ferien, så har jeg et helt særligt ønske for jer. Jeg ønsker og håber, 
at I vedbliver med at være tro mod jer selv, tro mod jeres drømme og tro mod den, I er 
hver især.  
I har oplevet en særlig tid. En tid præget af restriktioner, begrænsninger og bekymring 
over en verdensomspændende epidemi. Og I har båret det helt fantastisk. I har forstået at 
være omstillingsparate, fleksible og ikke mindst at bevare både håb og humor. Det sidste er 
især vigtigt, tror jeg, og I har været med til at gøre min hverdag, min tid i “coronaland” 
udholdelige. Tak for alle grinene og jeres helt fantastiske måde at være på.  
Jeg håber, at I fremover vil kigge forbi, lige sige hej, eller lægge en "her går det godt" hilsen 
på vores Facebook-side. OG kære forældre! Endnu engang skal I have et kæmpestort tak 
fra mig! I er drømmen af en forældregruppe, der altid har stået klar med opbakning og 
velment samarbejde. Man kan kun skabe god skole i en åben dialog mellem skole og hjem, 
og det har I i den grad været en stor og vigtig del af! Tusind tak til jer alle.


