
AUGUST 2021

NORDDJURS FRISKOLE
Gå glad i skole!



Rengøring 

Uge 35: Grå og Gul3 (Skolen er lejet ud i weekenden til konfirmation. 
Rengøring foretages fredag. Derudover udenførsvedligehold lørdag 
formiddag) 

Uge 36: Bronze (Skolen er lejet ud til Anders Jensen fra lørdag morgen 
til søndag formiddag. Rengøring foretages fredag) 

Uge 37: Brun og Gul1 (Skolen er lejet ud til Klaus Bluhme fra lørdag 
morgen til søndag eftermiddag. Rengøring foretages fredag) 

Uge 38: Sølv 
Uge 39: Rød 
Uge 40: Turkis 
Uge 41: Indigo og Gul2 
Uge 42: Lime 



Kalender

Fritter  

Uge 35: Mandag: bestyrelsesmøde kl. 17-21 
   Lørdag: udendørsarbejdsdag fra kl. 9-13 for tilmeldte forældre 
   Søndag: Sølv konfirmeres 
 
Uge 36: Onsdag afholdes personalemøde i OB 
 
uge 37: Hyggearrangement i Lime (mandag) 

Uge 38: Forældremøde i Sølv (mandag) 

Uge 39: Mandag: årsplansfremlæggelse MT og udenførsudvalgsmøde 
   Tirsdag: årsplansfremlæggelse Turkis 
   Torsdag: personale/bestyrelsesmøde i OB 
   Søndag: Brun og Sølv rejser ud i verden 

Uge 40: Fredag: Sølv kommer hjem og Turkis holder forældrefest på skolen 
   Lørdag: Brun kommer hjem og udenførsvedligeholdelsesdag for tilmeldte  
           forældre 

Uge 41: Tirsdag: dialogudvalgsmøde kl. 17-18.30 
   Onsdag: rejsefremlæggelse for Sølv forældre 
   Torsdag: rejsefremlæggelse for Gul forældre 
   Fredag: skolernes motionsdag 

Uge 42: Mandag-onsdag: fritteren er åben for tilmeldte børn 

Kære fritterbørn og forældre 

Så er sommeren ved at være forbi, og vi er 
i fuld gang med at lave skole og fritter 
igen, efter en dejlig fælleslejr, hvor vi alle 
har fået lært hinanden lidt bedre at kende. 
Det er skønt at se, hvordan alle fritterbørn 
føler sig godt tilpasse i den “nye” hverdag, 
hvor vi igen må være sammen på tværs af  
klasserne. 

Det betyder også, at vi igen må have gang 
i fællesaktiviteter, og det er noget, vi alle 
rigtig godt kan lide, og glæder os til. 
Inden længe vil vi lave et børnemøde, 
hvor børnene kan komme med ønsker og 
ideer til aktiviteter. 
På børnemødet vil vi også snakke lidt om 
de praktiske ting som indesko, madpakke, 
drikkedunk, osv.  
Når vi har fundet en dato, skal vi nok 
annoncere det på Viggo i rummet 
Fritterforældresamarbejde. 



Hvad glæder du/I jer allermest til, nu hvor vi igen må være 
sammen i Frittern? 

Fritterbørn - lege med hinanden, 
at spille stikbold sammen, være 
sammen i salen, være sammen med 
andre børn og ikke kun dem fra 
klassen, lege sammen med hele 
skolen og sine storevenner, at vi må 
kramme igen, det bare fedt, at man 
kan lege med nogen fra de mindre 
klasser igen, at man må være overalt 
på skolen igen 

Holger - at man kan sætte sig ned 
med en gruppe blandede børn og 
spille et spil igen. De store inspirere 
de mindre, når man spiller brætspil 
og kortspil. 
Camilla - At vi alle kan være 
sammen, og børnene igen kan få 
nydelse af  hinanden, når vi må lege 
sammen. Den frie leg. 

Marie - At vi voksne kan lave projekter og 
aktiviteter, hvor alle kan være med. 
Palle - At vi alle igen kan snakke og være 
sammen med alle børn i frittern. Og så glæder jeg 
mig over, at vi igen kan tage på cykle- og gåture i 
blandet flok. 

OBS: 

Husk at have en god madpakke med til hele 
dagen, specielt, hvis du skal være her længe. 
Godt nok får vi frittermad hver dag mellem kl 13 
og 14, men det er som regel kun en hygge-snack 
som f.eks et stykke frugt/grønt, en rugbrød, eller 
knækbrød, og altså ikke noget stort måltid. 

Husk også at man skal have drikkedunk med i 
skole og fritter. Det er vigtigt, for at de voksne ikke 
skal bruge alt deres tid på at vaske op. 

Husk at vi er en skofri fritter, så man går altid ind 
og ud af  kælderen bag køkkenet. 

Husk også med jævne mellemrum, at få fyldt tøj 



Rød
Rød har oplevet meget i deres skolestart. Tid med storevenner, fælleslejr og sambaoptog 
var meget stort. De var rigtig gode til fælleslejr og deres storevenner var meget 
opmærksomme på, at de havde det godt. For mange var det let at være i kaos med 
familiegrupper og forskellige aktiviteter. For nogle var det svært, så det var godt med 
muligheden for en børnebase i løbet af  dagen eller en fridag.  
I denne uge starter vi op med normalt skema, turdage og nye bøger, og det bliver rart at 
finde rytmen med gruppen.  
Det er rart at være voksen i Rød, og jeg synes, vi er kommet godt fra start med at lære 
hinanden at kende og tage hele skolen i besiddelse i frikvarterene. 

Hilsen Rød  



Turkis

Så blev det mandag efter mange dejlige dage med fælleslejr, og jeg tænker, at jeg vil skrive et 
par ord om hvordan jeg har oplevet Turkis på fælleslejr. 

Vi har i personalegruppen været meget opmærksomme på de børn, som aldrig har prøvet 
fælleslejr før. Det gælder for de fleste børn i Turkis, og derfor valgte vi også, at de ikke skulle 
overnatte på skolen. Det vi alle oplevede var, at bl.a. Turkis bare smeltede ind i fælleslejren 
og var med på lige fod med alle andre. De blev en del af  en familiegruppe, hvilket kan være 
ret overvældende, når man ikke har prøvet det før. De deltog i aktiviteterne og en del deltog 
også i workshops efter de havde fået fri, da de bare meget gerne ville være med i så meget 
som overhovedet muligt. Der har været meget få konflikter og de store har taget sig rigtig 
godt af  dem. I dag lavede vi en hurtig evaluering i klassen, og det mest negative de kunne 
sige var, at det var træls, hvis de tabte i rundbold eller hvis man var kommet til skade. Men 
da vi kom til alt det positive de skulle nævne, så var det stort set det hele. Nogle ønskede at 
der kunne være fælleslejr hele tiden.  

Vi har ikke evalueret i personalegruppen endnu, men jeg har tænkt meget over hvilken effekt 
det har haft, at Turkis ikke har overnattet under fælleslejren. Jeg tror umiddelbart, at det er 
positivt, da de har brugt meget energi i løbet af  dagen og det har være godt givet ud, at de 
har haft mulighed for at komme hjem og slappe helt af  og få ordentlig søvn. Dejligt at opleve 











Kære børn og forældre i Indigo 

Året er virkelig blevet skudt i gang med både fælleslejr og samba.  
Det har været sjovt og hyggeligt, og vi har været godt blandet på kryds og tværs. Det er 
længe siden, det har været muligt, så vi har nydt det i fulde drag og børnene har leget løs - 
det har været skønt at se og opleve  

Da vi de seneste uger har givet den fuld gas på fællesskabskontoen, og fortsat skal gøre det, 
vil vi det næste stykke tid også bruge tid på at blive godt rystet sammen som gruppe igen 
efter en lang sommerferie. Børnene er glade for at være tilbage, men vi skal øve os i at 
komme tilbage til alle de gode rutiner, vi har i hverdagen.  
I dansk skal vi have afsluttet den første læsning, så vi kan komme i gang med efterfølgeren, 
nemlig “Den første læsning 2”. Vi bestræber os på at være færdige med 1'eren inden længe, 
så vær opmærksom på hjemmearbejde i lektiebogen på Viggo.  

Inden længe, i uge 40, har vi vores første teamuge. Teamuge er det nye navn for emneuge. 
Her vil gruppen kun have lærere som er en del af  Indskolingsteamet. Klassen vil muligvis 
skulle arbejde med to forskellige emner, eksempelvis ét i dansk og ét i matematik. Det er 
dog endnu ikke afsløret, hvad børnene skal arbejde med i ugen.  

Tak for en god og hyggelig skolestart. 

Kh Sasja

Indigo

Guld

Børnene fra Guld har selv skrevet månedsbrevet. De har fået forskellige emner, de skulle 
skrive om:  

Rundbold 

“Vi skule spille rondbold og alle famile gruber skule 
spille mod hinanden. Vi had sel laved battene og så 
galt det om at få point. Dem der fik flest point vant. 
Min famile grube had det sjov sel om vi tabte 2 
kampe. Vi spillet kampe og vi spillet 3 kampe. Jeg 
var go til at løb. Det var ikke stod at de små skulle 
skyde bolden i jorden” 
 
Asger og Tristan 

Bivuak 

“Jeg kiggede på at de andre bygget 
bivauk. E brugte rafter og rep og 
presenninger. Jeg hjalp med at 
bygge bivauk og den var Firkantet 
og der var møbler i bivauken” 

Victor F.  



Samba 
 
“Vi skulle danse samba. Vi hentede sambakjoler og så dansede vi samba og vi gik og dansede hen til anlægget 
og så dansede og gik vi hen til Vester Skole og så dansede vi og gik hen til byen og vi gik rundt om kirken og 
så gik vi tilbage til skolen” 
Mathilde 
 
“Vi hentet Samba kjoler og så danset vi Samba ned til Vester skole og hen til byen. Jeg så min beste ven. Vi 
san Mama Quio og danset og gik runt om kirken” 
Elvira 
 
“Vi har øvet Samba i ca. 3 dage. Nogen øvede ukulele andre øvede trommer. Vi dansede samba op igennem 
byen i fine kjoler og sang. Vi sang Mamakujo og Dosala. Det var sjovt. Vi gleder os til neste år så skal vi danse 
igen. Bagefter fik vi is” 
Liva-Sofia 

“Vi har øvet samba i cirka 3 dage. Nogen har øvet trommer og andre har øvet ukuleler imens andrer 
øvet sangen. Vi sang dosela og mamakujo. Også fredag gik vi sambaoptog op igennem byen i fine tyl skørter 
det var vildt sjovt og bagefter fik vi en god is. Vi gleder os til netse år nor vi gør det igen” 
Isolde

Banner  
 
“Et banner er et støkke stof  der er 
maling på. Alle 8 hold har lavet et 
banner med ders tain på. Vores 
hold hed de rytmiske røvhuller og 
vores hold hed Hot spot Coco nut, 
så der var kokosnødder på vores 
banner. Bagefter sætter man 2 pine 
på så man kan Hole fast ved det” 

Sia og Mynte

Stjerneløbet 

“Det var sølv der lavede posterne. Ved en af  
posterne skulle man fragte Van til en balje og det var 
på en glidebane. Der var nogen der sprøjtede vand 
på os og det var også hårdt.  
Til samba spillede vi trommer. Det var sjovt” 
Daniel og Bjørn 

“Man kommer til poster man skal klare dem. Det var 
sølv der laves det. Man skul putte hovedet ned i en 
skål vand og bagefter i en skål med mel og finde en 
karamel” 
Ella og TheodorPlader 

“Vi skulle male nogle plader til 
cykelskuret. Hver familiegruppe 
skulle lave en. 
Jeg var med til at grunde en plade 
og dagen efter lavede vi baggrund. 
Og baggrunden var grøn og blå og 
turkis og så malede de store lande” 
Augusta

Overnatning 

Vi skulle sove på skolen og vi legede pudekamp og spiled 
Uno og en masse mere og så fik vi aftensmad det vi fik 
durom med falafler og salat og humus. Så fik chips og slik 
og guleroden så skulle vi sove så kom vores Storevenner 
Hjalte 

I had a slipoveres at my School and I brougth my 
madres, pillow, teddy and a toothbrush. I played games 
and I sos’et hannging out Winther my friends 
Hania 

Festen  
“Forældrene kom og så det vi har 
lavet. Der var en mase kage. Vi 
sang vores skole-sang. Vi dansed 
samba og nogen spiles på 
trommer” 
Victor og Alaia






Lime

I Lime øver vi os på, at stå 
frem for hinanden. Vi startede 
allerede dag 2 efter ferien, med 
at fortælle lidt om vores ferie 
via en ting eller en 
billedcollage.  

Vi arbejder nu med 
personkarakteristik og bogen 
“Vildheks”.  
Vildheks er et samarbejde med 
Grå og Scenekunst, der skal 
ende ud i en samlet 
teaterforestilling. Vi glæder os 
til for alvor, at sparke projektet 
igang efter jul.  

Vi har også nydt at blive en del 
af  MT, og glæder os til mange 
spændende fællesprojekter her 
også.  

Fælleslejren har været en 
kæmpe oplevelse for os. Særligt 
det at overnatte var fedt.  
Vi har virkelig nydt, at være 
sammen igen på kryds og på 
tværs, og har i høj grad fået 
styrket vores fællesskab på 
skolen igen





 

Grå
August måned har budt på mange oplevelser 
og masser af  fællesskab i Grå. Vi har lært 
hinanden at kende ved hjælp af  appelsiner, 
lagner og papirsflyvere. Vi har øvet os i at 
bruge vores sanser og mærket efter, hvordan 
andre har det i klassen med brug af  vores 6. 
sans og vi har sagt søde ord til både børn og 
voksne.  
 
I Grå har vi i starten af  skoleåret også budt 
velkommen til Haakon. Et styks gymnast 
med hang til back-flips fra Færøerne. Vi 
glæder os alle til at lære Haakon og familie 
endnu bedre at kende i år.  

Slutningen af  august har stået på Fælleslejr med alt ved 
der hører til af  nye venskaber, bivuakker, bannere, sange, 
hygge og samba. I Grå har vi i år overnattet i telte, fået 
sunget godnatsang og delt snacks, i mens vi fik varmen i 
vores soveposer. Vi har været sammen med en masse nye 
børn og voksne i vores familiegrupper, gået all in på 
rundboldturneringen og stået forrest, når vi har sunget 
kampråb for fulde kraft med et par mistede stemmer som 
resultat.  
 
Hilsen Amalie



Bronze

Så er vi tilbage på skolebænken igen efter en fantastisk fælleslejr. I Bronze tager vi fat 
på det, vi startede op før lejr – nemlig vores Plastic Change projektopgave. Plastic 
Change handler om, at vi skal passe på vores planet og lade være med at smide 
plastikken i naturen. Plastikken kommer til at havne i havet som microplast, og bliver 
til store plastiksupper til fare for de dyr, der lever i verdenshavene. 
  
Det var dejligt at være sammen på fælleslejr, sove i telt og været sammen med venner, 
lillevenner og alle de andre børn og voksne på skolen. Rundboldsturnering var bare 
super. Det var en sjov konkurrence, hvor alle kunne være med og alle havde en chance 
for at vinde. 
  
Vi har måtte sige farvel til Maja i klassen, men til gengæld kan vi byde Sophie og 
hendes forældre velkommen i Bronze  
  
Kh 
Bronze og Anette



Brun
Kære Brun 

Tak for en fed lejr-uge! Det har virkelig været skønt både at være på Fælleslejr 
igen, og også at få lov til, at starte de næste tre år med jer på denne måde. Jeg 
synes, jeg allerede kender jer rigtig godt. I er super seje, dygtige og det bliver en 
fornøjelse at tage afsted med jer snart igen.  

Nu starter “rugbrøds-ugerne”. Normalt skema, fag-timer og selvfølgelig skal vi 
også det. Jeg kan fortælle jer, at vi i dansk starter med et forløb omkring 
internetforbrug “Når skærmen fuckr med din hjerne”. Et relevant og super-vigtigt 
emne, som jeg håber, I vil tage til jer. Jeg vil også bede jer alle om, altid at have en 
frilæsningsbog med, vi læser tirsdag og onsdag, men den kan være god at have i 
løbet af  ugen, hvis man har brug for lidt afveksling. Jeg håber, at I derudover også 
læser hjemme. Det vender vi lige tilbage til. 

Kh Jose



OB
Kære forældre og børn i OB. 

Tak for en helt igennem fantastisk fælleslejr 
med alt, hvad dertil hører. Vi ser som skole 
og arrangører tilbage på en uge i fællesskabet 
og samhørighedens tegn, og vi glæder os 
allerede til næste år. Små og store har lært 
hinanden at kende, og jeg elsker jo personligt 
den del af  arbejdsdagen, hvor en pige fra 
Rød eller en dreng fra Turkis kalder på mig i frikvarteret, for der er lige noget, de skal vise 
mig. Når man er lærer i OB og derfor kun har daglig kontakt med de ældste, så både 
glæder og varmer det, at de yngste her på vores skole også kender mig og tør spørge og 
snakke og sludre. 

Som det i skrivende stund sikkert er alle bekendt, har vi løjet overfor børnene. Vi har løjet 
og løjet og løjet - og vi har fået andre, ja selve skoleledelsen,   til at lyve også! Gul 
arrangerede natløb for Sølv og Brun, og dertil hører, at det skal være en overraskelse. Det 
krævede en løgn af  de helt store dimensioner - og det lykkedes vist ret godt: Dorte måtte 
læse og påskrive for de to yngste OB-grupper, at det var aflyst grundet covid-restriktioner. 
Hun blev skældt meget ud, modtog meget brok og måtte stå model til en del frustrationer 
fra Sølv og Brun. Onsdag aften skulle det vise sig at være én stor løgn, vi havde begået - og 
der blev først vist gyserfilm og derefter blev de ført ud i grupper på en god, gammeldags 
natløbsrute, som vi kender den fra gamle dage. Snegleskoven blev så uhyggelig, som nogen 

kan forestille sig. Der var tændt bål for 
at højne effekt og en enkelt lærer 
brændte nærmest sin bilmotor af, for 
ved at gasse op kunne drive børnene på 
flugt, når de nærmede sig. Alle fandt på 
d e v æ r s t e m å d e r a t s k r æ m m e 
kammeraterne på. Der var naturligvis 
ingen tvang, men stadig masser af  god 
stemning og (u)hygge i fritteren, da alle 
var sikkert hjemme igen. Chips, frugt og 
saftevand til alle stolte deltagere og 
afviklere! 

Tak til alle for et monstergodt natløb og en lækker fælleslejr! I har alle gjort et flot og 
uvurderligt stykke arbejde - dejligt at dele lejrlivet med skønne unge mennesker som jer! 

På vegne af  OB-teamet, 
Helena



Nyt fra kontoret

Kære alle 

Endnu engang hjertelig velkommen til skoleåret 2021-22. 
Vi er kommet rigtig godt igang og har jo allerede haft flere arrangementer sammen 
allesammen. 
Det har været savnet og længe ventet. Man bliver glad og varm helt ind i hjertekulen 
over at kunne mærke at fællesskabet er tilbage efter en benhård pandemisk nedlukning. 
NDF har liv, sjæl og hjerte - og nu kan vi endelig mærke det igen. 

Tusind tak for al jeres hjælp i forbindelse med den netop overståede Fælleslejr, 
sambaoptoget og sommerfesten.  

Forældrekaffen er tilbage fra mandag d. 6. september. 
Under den lange periode med covid-restriktioner har vores tradition for morgenkaffe for 
forældre desværre været umulig. 
Nu kan vi heldigvis starte op igen fra på mandag d. 6/9 
Tiden med corona og restriktioner har skabt nye erfaringer og læring og de gode nye 
erfaringer vi har gjort os betyder, at vi ændrer på hvordan vi kommer til at gøre det 
fremover. 
Før corona var der virkelig pres på om morgenen i fritteren; alle mødte ind og skulle 
tjekke ind, der var samtaler på kryds og tværs, børn skulle sige farvel til forældre, 
madpakker skulle på plads, mange børn spiste morgenmad ved det store fællesbord og 
rigtig mange ledte efter plads til at slå sig ned og drikke kaffe. 
Det gav nogle hektiske morgenen for alle børn og voksne med meget støj og mas. 
Tiden med COVID har vist os hvor gavnligt og rart det er for alle - både store og små - 
at få en så rolig start på dagen som muligt. 
Derfor vil vi byde på kaffe oppe i personalerummet i sofaen - og tag endelig det store 
bord i brug også, hvis I løbet tør for siddepladser.  
Det håber jeg meget på at I gør :)  
Forsyn jer med kaffe i køkkenet, kys jeres børn farvel og gå ovenpå og nyd en samtale 
med de andre forældre, der også har tid til en kop kaffe og en snak. 
Husk at sæt koppen til opvask når du går hjem igen. 
Vi håber med denne nye form, at kunne bevare rolige morgener i fritterområdet OG 
samtidig re-etablere morgenkaffen for forældre. 
Vi glæder os til at se jer til forældrekaffe på 1. sal. 



Velkommen til nye elever 
Vi har de sidste par uger kunne byde en del nye elever velkomne her på NDF. 
Vi glæder os til at lære alle rigtig godt at kende. 
Når vi optager nye elever hos os, så går der en længere proces forud for optaget. 
Såfremt der er en plads i en klasse, og der er elever på ventelisten, så starter vi med at jeg 
tager en samtale med gruppelæreren om klassen er parat til at tage imod nye elever. 
Nogengang har en klasse af  forskellige årsager brug for ro - og så venter vi lidt med at 
optage nye. Når vi har afklaret om en klasse er parat til at tage imod en ny elev, så inviteres 
den nye elev og forældre til rundvisning og indskrivningssamtale med gruppelæreren og 
mig.  
Herefter aftaler vi en 14 dages praktik/prøveperiode, hvor elev og skole kan lære hinanden 
at kende. 
Lærerne omkring klassen vurderer hvordan praktikken forløber, både fagligt, socialt og 
trivselsmæssigt ift. klassedynamik og meget andet. Gruppelæreren har under praktikken 
jævnligt samtaler med eleven for at høre hvordan det går og for at hjælp godt igang og 
tilrette. 
Når praktikken er ved at være til ende så har vi en samtale med eleven og forældrene om 
hvordan det går og om eleven skal indskrives eller ej. 
Ind imellem er vi nødt til at forlænge praktikken ud over de 14 dage, hvis det har været en 
periode med fx. Fælleslejr eller andre ting, der gør at det ikke har været muligt at være så 
meget sammen med egen klasse og gruppelærer, som vi kunne ønske. 
Et skoleskifte er en stor ting for ethvert barn og optag af  nye elever i en eksisterende klasse 
er meget betydningsfuldt for en eksisterende klasse. 
Derfor gør vi os umage. 

God stil på parkeringspladsen 
HUSK at sænke farten på parkeringspladsen  - både om morgenen og om eftermiddagen. 
HUSK også at lette foden på speederen uanset om du kører til eller fra skolen og sidst med 
ikke mindst - HUSK at det er farligt at gå på tværs af  P-pladsen og at det er reglen her hos 
os, at man går omme bagved de store sten og ude i kanten af  P-pladsen når man skal til og 
fra sin bil. INGEN børn eller voksne må gå på det areal,  hvor der køres. Når vi blander 
hårde og bløde trafikanter - så er der en risiko for at det kan gå galt. Jeg håber alle vil 
hjælpes ad med at huske dette. 

Dbh 
Dorte







