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Nyt fra bestyrelsen 

Kære allesammen 

Skoleåret 2021/2022 er i fuld sving. Vi har afholdt første bestyrelsesmøde, i 

den nye bestyrelse. Til dette møde blev der også, taget afsked med de 

afgående bestyrelsesmedlemmer, som hver især fik en personlig gave, som 

tak for indsatsen og det store arbejde, der er blevet lagt.  

På mødet blev diverse poster fordelt og bestyrelsen er dermed konstitueret 

som følgende: 

Formand og økonomiudvalg: Nickolai Damgaard 

Næstformand og økonomiudvalg: Berit Henriksen 

Kasser og økonomiudvalg: Daniel Lilleriis  

Dialogudvalg: Helle Lund 

Udendørs- og vedligeholdelses udvalg: Jesper Lund 

Sponsorudvalg: Mie Secher Rasmussen 

2022 - Musik og teaterfestivaludvalg: Bente Jensen 

Vi glæder os rigtig meget til, at vi nu igen, kan dyrke fællesskabet på vores 

skole, sammen med jer alle. 

Der skal også lyde et stort hjerteligt velkommen til alle nye elever, ansatte 

og forældre der er kommet til NDF. 

De bedste ønsker for et godt skoleår 

Bestyrelsen på NDF 



Arrangementer (med forbehold for ændringer)

Uge 39
Mandag: årsplanfremlæggelse MT og udenførsudvalgsmøde
Tirsdag: årsplanfremlæggelse Turkis, Rød og Guld
Onsdag: personale/bestyrelsesmøde i OB
Lørdag: Gul rejser ud i verden
Søndag: Brun og Sølv rejser ud i verden

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

Uge 41
Tirsdag: dialogudvalgsmøde 17-18.30, skole-hjem-samtaler i Guld
Onsdag: rejsefremlæggelse for Sølv forældre
Torsdag: rejsefremlæggelse for Gul forældre
Fredag: skolernes motionsdag

Uge 42 
Fritteren er åben for tilmeldte børn

Uge 43
Tirsdag: skole-hjem-samtaler for Gul og Sølv. Hyggearrangement i Lime
Onsdag: skole-hjem-samtaler i Guld
Torsdag: indskrivningsmøde med 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 i Grå

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



The Fritter
Fritteren er helt tilbage i sin normale hverdag igen, men det klinger stadig 
af  små forskellige kampråb ude i hjørnerne, endda hele sange, bliver stadig 
sunget. Det kan kun være gode tegn på, at det nye skoleår bliver rigtig godt.
  

Alle hygger, leger 
godt og endelig har 
vi kunne holde 
vores vores fælles 
børnemøde igen. 
Et møde hvor der 
drøftes gode ideer 
til, hvad alle gerne 
vil lave, lege og 
opleve sammen. 
Ønskerne var 
mange og alle fik et 
ord indført, så det 
blev ingen 
problem, at fylde 
en helt kalender op 
frem til jul. 
Kalenderen 
hænger i fritter og lagt ud på Viggo i fritter/forældrerum - Plus et lille skriv 
omkring vores seje selvstændige børn og en god morgen.  
I må gerne holde lidt øje med aktiviteterne og hjælpe med at huske ting, 
hvis nu jeres barn/børn overhører, at der f.eks. er gamerdag, bamse- eller 
legetøjsdag. Især hos de yngste som ikke selv kan læse. 

I fritter er der fart på, lidt højt til tider, men det står ikke i vejen for god leg, 
grin og en masse små projekter i ny og nær. Vi har lige lavet dufte og føle/
øjenpuder og lige nu har Marie, vores praktikant Michelle og en masse 
børn gang i krea. Der bliver arbejdet på fuld tryk med små dukkehuse, 



lavet af  skokasser. Møbler, pools, haver, lygter og alt, hvad man kan 
forestille sig, bliver produceret i mini format og limet sammen. Sikke en 
tålmodighed alle pludselig har, når man skal vente på det vigtigste redskab. 
Limpistolen :0)  
Fantastiske ideer, som flere slet ikke troede de havde, kommer pludselig ud 
og til udtryk på sjove og fantasifulde måder. De er virkelig dygtige! Når alle 
er færdige, inviterer vi jer forældre på besøg i det nye dukkeunivers.  

Udover krearum går amok, så er alle super gode til, at lege med hinanden 
på kryds og tværs af  klasserne. Det er ikke alderen, men mere aktiviteten, 
der trækker dem ud i de forskellige rum. Fantastisk at se. Pokemonkort og 
Klodserne er et kæmpe samlingspunkt. Tak til Rikke for at give klodserne 
en lille makeover, så de kan blive brugt igen. De har været savnet.  
Pokemon reminder - Husk at børnene IKKE har sine bedste kort med, da 
de hurtig kan forsvinde eller man kan fortryde sit byt, som vi ofte ser.   

I den kommende 
tid, hygger vi med 
aktiviteter og i 
hyggeby med bål 
hver torsdag, hvis 
vejret tillader det. 
Gerne med mad 
dernede. Karen 
tryller god mad til 
os mandage og 
torsdage. Så er 
madpakkerne ikke 
helt tømte, så har 
de helt sikkert fået 
noget andet lækkert, 
disse to dage. 
Holger kan også 

trylle med mad, så vi med hans "tomat" sauce og få børn til, at spise 
næsten alt det, de ikke kan lide af  grøntsager. Det skal vi helt sikkert også 



benytte os mere af, når der står mad på programmet. Tak Lime for alt det 
grønne :0)  

Kommende aktiviteter i kalenderen 

Husk at melde til/fra Efterårsferiefritter! 

Uge 39 - Fredag: Gamerdag.  
HUSK Glemt tøj ! - kasserne bliver tømt. 

Uge 40 - Tirsdag: Te og bamse selskab.  
Uge 41 - Tirsdag, Onsdag: Bolcher. Tag gerne et tomt lille glas med.   
Uge 42: - Åben: Mandag - tirsdag og onsdag. Ferie: Lukket torsdag, 
fredag.  

De bedste hilsener - Fritter Teamet   
P.S. HUSK skiftetøj, Regntøj og gummistøvler ! 
 
 

Rengøring

Uge 39 - Rød

Uge 40 - Turkis

Uge 41 - Indigo og Gul2

Uge 42 - Lime

Uge 43 - Grå og Gul3

Uge 44 - Bronze / Guld 

Uge 45 - Brun og Gul1 



Rød 

I Rødgruppe er vi kommet godt 
i gang med både bogen om 
bogstaver og arbejdet med tal. 
Vi øver tallene 0- 9 og laver 
kreative tal. Vi skal lære både 
hvad tallet hedder, tallets 
mængde og at kunne læse og 
genkende tallet.  

Netop i denne uge tager vi for 
alvor fat på bogstaverne. Vi 
skal kende bogstavets form og 
lyd og kunne skrive bogstavet 
både de store og de små. Vi 
arbejder i bøgerne, men også 
med værkstedsform i mindre 
grupper og laver praktiske 
kreative opgaver.  

Her træner vi også at spille krig, kunsten ”at 
binde snørrebånd” og disciplinen ”at lyne 
sin lynlås”.  

Rød-gruppe er rigtig gode til at tage på tur. 
Det gør vi hver mandag til forskellige steder 
i nærmiljøet: Æblelunden, Snegleskoven og 
op til firkanterne. Vi skal også på tur til 
biblioteket sammen med vores storevenner. 
Så er klassen de bedste til at lege sammen 
med mange og i små grupper.  
 



Pokemonkort, tegne, far-mor og 
børn, forskellige boldspil og 
fangeleg er en del af  legene.  

Rød har taget skolen til sig og er 
helt trygge ved at bevæge sig frit 
omkring. De møder hjælp fra de 
store, og de kommer til de voksne, 
når de har brug for hjælp. Det er 
en skøn flok.  

Med venlig hilsen  

Rød-gruppe, Marie og Annie  

Indigo 
Kære forældre i Indigo 

Den første læsning 2 
I denne uge har børnene fået den nye læsebog: Den første læsning 2. 
Bogen er en fortsættelse af  Den første læsning 1. I Den første læsning 1 har 
børnene lært at læse på et lydligt grundlag, altså ved at give hvert bogstav et 
lyd. De fleste ord i bogen var lydrette, dog med enkelte drilleord imellem. I 
den nye læsebog  dykker vi ned i udtaleregler og læseforståelse. Vi skal nu 
ikke blot læse ordene, men vi skal også til at læse mellem linjerne. 
Tekstmængden i den nye bog er også blevet større - vi skal gennem knap 
20.000 ord.  
Børnene er godt i gang med deres skriftsproglige udvikling. De er ikke alle 
samme sted i deres udvikling, nogle læser og skriver, andre har stadig brug 
for basal læsetræning og det er helt ok. Børn er forskellige og lærer 
forskelligt, men vi øver os og bliver bedre og bedre for hver dag :-) 



Uge 40 
I uge 40 skal vi arbejde med Ole Lund Kirkegaard. Vi kigger nærmere på 
hans forfatterskab, analyserer kapitler fra Lille Virgil og scener fra film 
baseret på hans bøger, og forhåbentligt når vi forbi billedkunst til et lille 
kreativt projekt også.  

Skolernes motionsdag  
Fredag, d. 15. oktober afholder vi skolernes motionsdag. Vi skal være 
udenfor, så husk at give jeres barn tøj på efter vejret, og husk madpakken 
og drikkedunken. 

Efterårshilsner 
Sasja 

Guld 

I dansk har vi fokus på litteraturarbejde. Vi har læst to forskellige tekster og 
arbejdet med dem. Børnene er gode til at komme med meninger og 
kommentarer om teksterne. Vi har nogle rigtig gode snakke.  
Vi har særligt fokus på personkarakteristik. Børnene har lært om ydre 
karakteristik der betyder, hvordan en person ser ud og indre karakteristik 
som betyder, hvordan en person er. Sideløbende arbejder vi med forskellige 
ordklasser. Vi er startet ud med navneord og fortsætter senere med 
udsagnsord. Vi har også brugt tid på stillelæsning, hvor børnene læser i 
individuelle bøger der passer til deres niveau. Jeg hjælper børnene med at 
finde ud af  hvilket niveau, de skal læse på. På skolen har vi desværre ikke et 
kæmpe udvalg, så jeg vil opfordre jer til at gå på biblioteket og låne bøger 
der passer, hvis jeres barn ikke kan finde noget her på skolen.  

I næste uge har vi Gruppelæreruge. Vi skal igang med en skriftlig opgave 
som afslutning på personkarakteristik og fortsætte med den individuelle 
læsning. Derudover skal vi arbejde med små dramaøvelser og små lege.  



Lime 

Måneden der gik i Lime:  
Vi har lavet et flot fællesbillede. Vi har 
snakket om hvem vi er i Lime, og alle 
har lavet deres eget våbenskjold. Vi har 
brugt farver og symboler, der fortæller 
noget om os hver især. Vi har også haft 
en god snak om, hvilket fællesskab vi 

gerne vil have i 
Lime. Vi har fået trykt en flot plakat med vores 3 
fokuspunkter, som vi skal huske.  

Vi arbejder med Vilheks og skal lave en 
forestilling med Grå i scenekunst. Vi har læst 
bogen og set filmen. Den var god. Vi har også 
arbejdet med personkarakteristik, og vi har lavet 
persongalleri af  personerne fra Vildheks.  
Skrevet af  Vitus 

I vores klasse har vi lavet regler om, at vi 
ikke må fjolle. Vi har tre regler. Den ene 
er at vi skal være præcise og også vise 
hensyn til hinanden, og gøre vores bedste. 
Vores ønsker er at være stille og vi skal 
ikke kritisere hinanden. 
Skrevet af  Alva, Ida og Laura 

På vores billede har vi hver i ser lavet 
vores ejen våbenskjold. Der fortæller hvad 
vi godt kan lide for eksempel Grenaas 
våbenskjold er der en bro Over åren  
Loa og Tilde har skrevet den 



Grå 

I Grå-gruppe har vi i denne måned 
udforsket podcastens forunderlige univers. 
Vi har lyttet til true-crime lydfortællingen 
Worms Skat. Med nedrullede gardiner og 
lukkede øjne fik vi en lyd-oplevelse, som 
overraskede og fik selv se de mest trætte 
mandagsører på arbejde. Lydfortællingen 
fortæller historien om en forbrydelse, der 
fandt sted den 27. juli 1836 i København, 
og de konsekvenser det får for digteren 
Petri Worm, hvilket gav os ny viden om, 
hvorfor det egentlig hedder Ama’r halshug.  

Til slut i forløbet har Grå produceret 
deres egne lydfortællinger på baggrund 
af  en historisk fagtekst om Emil Estrup. 
Fagteksten er baseret på historikeren 
Poul Duedahls bog Velkommen på bagsiden, 
der omhandler de skæbner, der ikke blev 
til noget, men blev glemt for eftertiden. 
Børnene i Grå gik til det med krum hals 
og fik beskrevet Emils liv på Skaføgård 
på Djursland, hans rejse til Risskov og 
hans liv som plejebarn på Fyn. Der var 
fokus på stemmeføring, lyd-effekter, 
redigering og hvordan man gør lyde til 
en historie, der er værd at lytte til. Hvis 

bare månedsbrevet kunne lyttes, så havde I fået en “lytte-prøve”.  
 
De bedste hilsner  
Amalie 



OB 

I OB er vi på vej ud i verden, det er helt fantastisk, at vi endelig må rejse 
igen, og vi er sultne på oplevelser, samvær og de helt fantastiske “bånd” det 
giver, at være på tur sammen. Det er et privilegium at rejse med unge 
mennesker; den måde man lærer hinanden at kende (på godt og ondt) giver 
tifold tilbage når man står derhjemme i “rugbrøds-undervisningen” igen.  
Og hvor går turene så hen denne gang:  

Gul gruppe tager til Normandiet. De skal bo i 
Caen, og beskæftige sig med noget af  den 
vigtige historie der har udspillet sig i området. 
Bl.a. skal de arbejde med 2. verdenskrig og på 
Omaha Beach. De skal også længere tilbage i 
historien, og høre om Vilhelm Erobreren og 
selvfølgelig se Bayeux-tapetet. Store historiske, 

betydelige vingesus, men der bliver også tid til bl.a Sand-yachting og måske 
lidt shopping.  

I Brun går turen til Cesky Raj,- en nationalpark i Tjekkiet, kendt for bl.a. 
fantastiske klippeformationer. Fokus 
er på natur, aktivitet og “team-
samarbejde” Der skal vandres, 
“mountain-bikes”, klatres og meget 
mere. Turen rundes af  med en dag i 
Prag og mon ikke, der bliver 
mulighed for at shoppe lidt.  

Turen går til Berlin i Sølv. Byen bugner af  
historie, liv og farver. Sølv kommer både 
omkring Eastside Gallery, Holocaust 
Memorial og skal også høre om den kolde 
krig. Men de skal også på guidet cykel-tur i 



byen og selfølgelig se mange af  de andre monumenter og seværdigheder 
som byen byder på. OG IKKE MINDST: Sølv skal spille gademusik :-) 
Det har grupper fra NDF gjort før, og det har altid været en stor oplevelse 
at give live koncert lige der, midt i en storby med hundrevis af  
forbipasserende.  

Vi glæder os, og kan næsten ikke vente.  

Kh os alle i OB


