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Nyt fra ledelsen 
Kære allesammen 

HUSK at sætte et meget stort kryds i kalenderen d. 4. november kl 19-21 
for der afholder vi (endelig igen) det årlige Dialogmøde for alle forældre og 
medarbejdere. 
Efter en periode på halvandet år, hvor vi har været tvunget af  pandemi og 
omstændigheder, til at lave skole på en måde vi dårligt kunne genkende os 
selv i, så trænger vi til at sætte spot på os selv, vores skoleform og skolens 
værdier og hvilke tanker og værdier en lilleskole er båret af. 

Dialogudvalget og ledelsen håber derfor at se jer alle, når vi 4/11 får besøg 
af  Sune fra Lilleskolernes Sammenslutning. Sune vil ud fra overskriften 
"Lyst og mod til at stå på egne ben, sammen - om hvorfor det er vigtigt for 
børnene og for samfundet at Norddjurs Friskole og Lilleskolerne findes" 
udfolde tanker om Lilleskolen og den værdier hjælpe os igang med en 
længe tiltrængt proces med at kigge på skolen værdier og værdigrundlag. 
Sæt kryds i kalenderen og i tilmeldingsskemaet i Viggo og kom og vær med 
til en spændende aften. 

NU bliver det mørkt....... 
Husk derfor at tjekke om dit barns cykellygter og reflekser er tip top og klar 
til de mørke vintermorgener. 
HUSK også at ingen børn eller voksne må bevæge sig til fods på skoens P 
plads. AL gang foregår bag de store sten langs P pladsens kanter. Kun på 
den måde kan vi sikre at hårde og bløde (små) trafikanter ikke møder 
hinanden. 

God weekend 
Dorte 



The Fritter 

Efterårsferien er slut, men 
den har været god for os 
alle. I fritterens 
åbningsdage var vi ikke så 
mange, så vi har hygget, 
set film, været kreative, 
haft legetøjsdag og 
sluttede af  med en tur i 
bowlingcenteret. En 
perfekt afslutning på en 

Rengøring

Uge 43: Grå/Gul3	 	 	 	 Uge 48: Turkis 

Uge 44: Bronze/Guld	 	 	 Uge 49: Indigo/Gul2  

Uge 45: Brun og Gul1	 	 	 Uge 50: Lime/Gul3  

Uge 46: Sølv	 	 	 	 	 Uge 51: Grå/Gul1 

Uge 47: Rød	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	  



dejlig uge. Nu har vi fuld gang i aktiviteterne igen. Også før ferien. I har på 
facebook kunne følge lidt med i vores te-selskab med bamser og vores 
bolsje-værksted. Det har været en fryd, at se, hvordan de bare hygger sig 
med hinanden på tværs af  klasserne og går all in på aktiviteterne. Mega 
seje børn vi har og et helt unikt fællesskab, vi alle har. 
Den frie leg 
betyder meget i 
fritter og derfor 
laver vi heller 
ikke faste 
aktiviteter hver 
dag. Men vi 
opsnapper hurtig 
en god idé fra en 
af  børnene, hvis 
der er fælles 
stemning om det 
og går gerne i 
salen og spiller 
lidt stikbold eller 
laver en junglebane, hvor jorden er giftig. Eller går i krea og går amok med 
tusser og andet sjov. Vi keder os i hvertfald ikke i fritter. Det har vi alt for 
aktive og kreative børn og voksne til. 

I den næste tid står den på Wellness i uge 44, hvor Guld står hvor de 
forskellige boder. Traditionen for 3. klassen. Sidste år var det Lime. Der vil 
blive mulighed for rygmassage, ansigtmassage og masker lavet af  alt godt 
fra køleskabet, neglebod og fodbad/massage. Det bliver en helt vidunderlig 
dag for os alle. Alle glæder sig utrolig meget. Især Guld som allerede ved, 
hvad de vil og hvem der skal hvad. Planerne er igang. Invitationen til alle 
os andre, vil komme ud på Viggo, så alle husker, at blive lidt længere lige 
den dag :0) 



I uge 45 skal vi være kreative på 
symaskine. 
I uge 46 står den på 
rundboldturnering en hel uge 
med finalerunde torsdag. Vi 
håber vejrguderne er med os, så 
vi kan spille ude. Skulle nogen evt 
have en ketcher liggende 
derhjemme, vil vi meget gerne 
låne den/dem. Vi lover at passe 
godt på den/dem.  
I uge 47: mandag er det spilledag 
med Holger. Han tager han 
børnene med på et anderledes 
eventyr, hvor figurerne og 
spillereglerne, ikke er helt som 

man plejer. Her skal der bruges vild fantasi og kreative ideer til at løse 
opgaverne. Tirsdag går vi i anlægget, hvis vejret tillader det. 

Og så er Julen ved, at nærme sig. Puha. Men det fede er, at I inden længe 
skal forvente, at fritter igen får en lille makeover. Vi har nemlig haft besøg 
af  julemanden i vores depot og I kan tro, at alle har været søde i år. Bare 
vent og se alt det, han har efterladt.  

De kærligste hilsener 
Fritter teamet 

P.S. Husk at fylde skiftetøj op, regntøj, gummistøvler og vandtætte sko. 
Vejret er vintertøj eller i hvertfald tæt på. 



Arrangementer

Uge 43 
	 Gul er i brobygning hele ugen 
	 Tirsdag: skole-hjem-samtaler for Gul og Sølv + hyggearrangement i Lime 
	 Onsdag: skole-hjem-samtaler for Guld 
	 Torsdag: indskrivningsmøde for kommende skolestartere 
	 Fredag: bestyrelsesfredag 

Uge 44 
	 Tirsdag: skole-hjem-samtaler for Gul og Sølv 
	 Onsdag: skole-hjem-samtaler for Sølv 
	 Torsdag: Dialogmøde for alle skolens forældre fra 19-22 

Uge 45 
	 Mandag-torsdag: skole-hjem-samtaler for Grå 
	 Tirsdag: Regionsmøde for bestyrelser i Lilleskolernes Sammenslutning 

Uge 46 
	 Hele ugen er der projekt i Gul og Sølv om seksualitet og identitet 
	 Mandag: skole-hjem-samtaler for Lime 
	 Tirsdag: Personalemøde i OB 
	 Torsdag: Julehygge i Brun 

Uge 47 
	 Mandag: Julehygge i Indigo og skole-hjem-samtaler i Lime 
	 Torsdag og fredag er personalet på pædagogiske dage og indskolingen  
	 mellemtrinnet passes af  pædagogstuderende 

Uge 48 
	 Mandag: julehygge i Guld 
	 Tirsdag: julehygge i Turkis 

Uge 49 
	 Gul har terminsprøver hele ugen 

Uge 50 
	 Torsdag: Julefest på skolen for alle børn og voksne fra 17-19 (3. og 6. klasse  
	 har kaffe/kagebod + stiller op og rydder op efterfølgende) 

Uge 51 
	 Tirsdag er sidste skoledag inden juleferien 

	 	



Rød  

I ugerne op til efterårsferien arbejde vi med billedbogen ”På toppen af  
bakken”, der handler om venskab, om at være udenfor og komme med i 
legen igen. Vi læste bogen sammen, snakkede om teksten og lavede små 
rollespil. I bogen leger de med papkasser og bygger til slut en kæmpe bil, 
som drengene kalder Hr. Frygtløs. Der kræver nemlig mod at spørge, om 
man må være med i en leg, og det kræver mod at spørge den, der er 
udenfor om ikke personen vil være med igen. Det skulle vi selvfølgelig også 
gøre, og udenfor klassen blev der malet, limet og snakket og fundet 
på. Dagen efter legede vi på bakketoppen på skolen. 

Efter ferien arbejder vi videre med bogstaver og tal i arbejdsbøgerne og i 
værksteder. Vi skal lave en lejrdag i Hyggebyen med halloweentema og 
skære græskar, spise fælles morgenmad og frokost, lave suppe over bål og 
lege. Rød er bare rigtig gode til at lege, så hver tirsdag er der fast 
legetime. 
Med venlig hilsen 
RØD 



Turkis 

Jeg vil meget gerne benytte dette månedsbrev til at prikke lidt til jer 
forældre i Turkis, i forhold til noget af  det, vi snakkede om på første 
forældremøde. Jeg ved, at det for mange kan være svært at få tid til alt 
muligt i en travl hverdag, men jeg vil meget gerne opfordre til, at I træffer 
et valg i forældregruppen omkring legegrupper. Det er, som jeg også 
nævnte på forældremødet, ikke noget jeg hverken kan eller vil bestemme, 
men det er udelukkende en opfordring for at støtte op om klassen socialt og 
trivselsmæssigt. Jeg lovede at lave grupperne, men først hvis det er noget I 
ønsker at gøre brug af. Måske er I allerede i gang med det her, men så skal 
I bare huske at give mig besked, så jeg kan lave grupperne til den første 
periode. Der blev også nævnt for nogen af  jer, at man også kan vælge at 
tage hele drenge- eller pige-gruppen med udenfor og lave en aktivitet. Det 
synes jeg også er en god idé, men igen er det noget I selv skal tage initiativ 
til. Nogle af  børnene har også efterspurgt om de snart skal have hemmelige 
venner igen, og det overvejer jeg at snakke med dem om inden længe, så vi 
forhåbentlig kan få alle med og få alle til at huske at være en god og sød 
hemmelig ven. 

Omklædning i idræt har jeg lovet, at vi forsøger igen nu her efter 
efterårsferien, så fra nu af  skal de have håndklæde med, så vi kan øve 
omklædning og bad i idræt også. 
Vi vil i den kommende tid have fokus på “Vores stemmer…”, som handler 
om at tydeliggøre, hvordan vores stemmer kan være, og hvilken effekt det 
kan have på andre og på undervisningen. Vi kommer til at snakke om det i 
klassen og det gør vi ud fra en lille plakat, hvor det med fine illustrationer 
og farvekoder tydeliggøre hvilke stemmer vi har. 

Glæder mig til de kommende skole hjem samtaler - husk at tilmelde jer i 
spørgeskemaet i Viggo. 

Hilsen Brian 



Indigo 

Kære Indigo og forældre  

Jeg håber, at I alle har nydt efterårsferien i fulde drag :-) 

I har nogle skønne børn. De har taget så godt imod Zoeys nye navn og er 
søde til at hjælpe os voksne med at huske på, at vi får sagt det rigtige.  
Det er dejligt at opleve, at en besked til klassen, som måske kunne have 
været svært for et barn, slet ikke er svært, og der bliver klappet og sagt 
tillykke i stedet.  
Jeg er glad for at være lærer i en klasse med så søde og åbne børn.  

I dansk arbejder vi selvfølgelig videre med læsebogen, og snart kigger vi 
nærmere på vores nye emne i dansk, som er realistiske historier ude fra 
verden.  

Kh Sasja 

Guld 

Guld havde en dejlig motionsdag og løb 67.5 km tilsammen på en time. 
Det er vi stolte over! 

I dansk afsluttede vi vores emne om personkarakteristik med, at børnene 
har lavet en personkarakteristik over en selvvalgt person. Det blev til nogle 
fine eksempler som kan ses i klassen.  
Vores nye emne i dansk er miljø i litteratur. Vi skal bruge Fandango-bogen. 
Det første vi har lært er, at det ikke har noget med klima og natur at gøre: 
miljø i litteratur handler om sted og tid.  



Vi skal læse forskellige tekster og arbejde med miljøet i dem. Hvor foregår 
historien? Hvordan er der, der hvor historien foregår? Hvilken tid foregår 
den i? Og hvor lang tid går der i historien. Vi skal skrive og tegne en del.  
Desuden skal vi have genopfrisket, hvordan vi deler ord op i stavelser og 
træne de 120 mest brugte ord. 

Som nævnt på forældremødet er det fortsat meget vigtigt, at børnene får 
læst dagligt derhjemme. Vi læser ind imellem på skolen, hvor jeg hjælper 
dem med at finde bøger der passer til deres niveau og interesse. I må meget 
gerne tage en tur på biblioteket og finde bøger. Deres udvalg er noget 
større end vores. :)  

I frikvartererne spiller børnene stadig en del rundbold. Det er de rigtig 
gode til. De hygger sig også med at have salen et frikvarter om ugen.  

Lise Lotte 

Lime 

I Lime har vi afsluttet vores forfatterskab med Ole 
Lund Kirkegaard. Vi fik lavet de fineste Ole Lund 
Kirkegaard streger og foldebøger. Nu ved vi alt om 
ham og hans fantastiske bøger.  
 

Vi havde også 
en fed fælles uge på MT, hvor vi 
startede mandagen med en fælles 
MT-dag med Grå og Bronze. Den 
stod på morgensang, teambuilding, 
stjerneløb og bålhygge. Resten af  
ugen arbejdede vi med læse-
forståelsesstrategierne “De fantastiske 



4” og “ Ispigen” af  Bent Haller, og vi 
sluttede ugen af  med det skønneste 
læseteater.   
Ellers har vi haft en uge med aktiv 
dansk, hvor vi blandt andet havde 
løbediktat, improviseret fælles fortæl 
(det kom der en sjov historie ud af), 
og bedst af  alt “mim et udsagnsord”. 
Vi er efterhånden blevet så gode til at 

stå frem for hinanden.⭐  

Motionsdag var noget andet end vi før har prøvet. I år kunne vi vælge, om 
vi var med på 5 eller 10 km. Det var en sejr for alle -om man tog de 5 eller 
10 km. Som opmuntring undervejs stødte vi flere gange ind i Joachim 
(vores nye lærer), som cyklede ruten modsat, og havde “musik og hep” med 

på sin cykel. 🚴   I løb eller gang- så overvandt vi alle os selv! 🏆 💪  

Selvom det hele er lidt nyt for os her på Mellemtrinnet, er vi bare med, og 
vi gør vores bedste - vi er kommet så godt fra start! 💚  



Grå 

Oktober måned har budt på mange aktiviteter 
og oplevelser i Grå. Det er dejligt at se en klasse 
med evig nysgerrighed, motivation og smil i alt, 
hvad de møder.  
 
I dansk har vi haft fokus på multimodale tekster 
- billedbogen “Den gamle mand og hvalen”. Vi 
har klippet-klistret og tegnet for at producere en 
lapbook med analyse af  komposition, symboler, 
sproglige virkemidler og konflikten i bogen. 

På MT har vi minglet og 
lært hinanden bedre at 
kende, da vi havde MT-
uge med fokus på læsning 
for fuld udblæsning. Daglig 
frilæsning, udklippede 
blade med læste sider og 
læseteater var den største 
succes.  

Om onsdagen i MT-ugen 
var gruppedag i Grå. 
Dagen bød på udflugt 
rundt i Grenå og 21 
turistguides, der fremlagde 
på steder, der betød noget 
for dem for deres “turist-
lærer” og de interesserede 
forbi-passerende.  



Mod var kodeordet, da det ikke altid er let at tale foran andre og denne 
gang endda i offentligheden. Men en dejlig dag med positiv energi på trods 
af  vejret.  

En anden aktivitet at fremhæve fra denne måned er Grås udflugt til 
bordtennis-træning. Alle var på udebane, men vi fik øvet os på forskellige 
teknikker. Interessen var så stor for nogle, at de er startet til bordtennis og 
nogle børn slog rekorden for, hvor længe de kunne holde bolden i luften.  
 
Vi ser frem til mange flere og gode oplevelser i Grå i november fuld af  
læring, grin og mod.  
 
De bedste hilsner  
Amalie 
 



Nyt fra OB 

Kære forældre og børn i OB. 
Efteråret er her atter med kølige morgener, hvor lyset kun langsomt bryder 
frem, men når det gør, så toner smukke farver og nuancer frem. Derfor 
opfordrer vi jer på det kraftigste til at tjekke jeres børns cykler, at lygterne 
virker og der er reflekser på! Erfaringen viser os, at de ikke selv husker det, 
endsige at tænde lygterne, når de kører afsted i mørket. Tag derfor også 
den nødvendige snak med dem - hellere en gang for meget end for lidt! 
Derudover minder vi om, at vi ikke bruger udesko indenfor her på skolen. 
Det er der mange årsager til, og vi opfordrer til, at man anskaffer sig noget 
til indebrug. På den måde kan man nå tjanser hurtigere, idet gulvene ikke 
er nær så beskidte. 

Vores rejser til det store udland er forløbet med succes og en opfyldelse af  
den længsel, vi har mærket efter samvær med de unge mennesker. At lære 
hinanden godt at kende igen. Vi voksne har dog også observeret en tydelig 
afhængighed og tryghedssøgen i mobiltelefonerne, hvor det kan være svært 
at flytte fokus og opmærksomhed til andet end Snapchat og andre sociale 
medier og spil, selvom man er undervejs i nye og spændende omgivelser.  
Vi taler meget om det i lærergruppen i OB, for vi er bekymrede, og bakker 
lige nu op om et forslag, som Dialogudvalget har vendt, at vi bør nedsætte 
en form for digitalt råd, hvor også børnene er med til at sætte rammer og 
retningslinjer for brugen af  mobiler, også når vi rejser. Der er ingen tvivl 
om, at en længere periode med isolation hjemme har medført, at 
mobiltelefonen/computereren er hellen, når noget er usikkert og nyt, og 
det vil vi gerne arbejde videre med på en eller anden måde.  

Det var alt herfra; husk følgende: 
• Lys på i morgenmørket 
• Hjemmesko / seje inde-futter 

Alle de bedste hilsener fra OB-teamet 



Sølv i Berlin 

Tidligt søndag d. 3/10 tog Sølv afsted mod Berlin. Først med bus og så 
med tog, som Kaj og Andrea sang (til dem der kan huske det). 

Vores destination var Industrie Palast, som er et hotel/hostel ude i 
Friedrichshain, og efter en god lang rejsedag ramte vi næsten hotellet. 
Næsten betyder, at vi var nødt til at gå den sidste 1,5 km på gåben med 
tasker, kufferter o.s.v. på grund af  sporarbejde. Denne lille gåtur kastede os 
hovedkuls ud i hvad Berlin til dels handler om. Et par hundrede meter 
nede af  boulevarden var vejen pludselig spærret af  politibiler, og vi 
begyndte da at tale lidt om, hvorfor ordensmagten mon var så massivt 
repræsenteret. Da vi kom nærmere kunne vi pludseligt dufte noget røg, der 
bestemt ikke var tobak og lidt længere fremme kom et stort 



demonstrationsoptog vores vej med musik, dans og mange mennesker 
klædt primært i sort. Det viste sig at være en af  de mange demonstrationer, 
der er i Berlin hver dag, og den vi mødte skulle støtte op om undergrunds-
kulturen i byen. Undergrundskulturen og det antiautoritære har siden 2. 
verdenskrigs og Den Kolde Krigs afslutning været et kendetegn ved byen, 
og berlinerne som folkefærd har det meget svært med folk der gerne vil 
bestemme over dem, så derfor var det held i uheld, at vi var nødt til at 
tilbagelægge den sidste distance til fods og dermed rendte ind i optoget. 

Resten af  ugen bød på massive mængder af  Kold Krig, 2. Verdenskrig, 
shopping, gademusik og meget mere, men essensen af  turen var at være 
afsted sammen som klasse med alt det fællesskab, der opstår, når man rejser 
sammen. 


