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Nyt fra bestyrelsen 

Onsdag d. 29. september var bestyrelsen og personalet samlet. Der var 
kort præsentation af  personalet og bestyrelsen. Efterfølgende var der en 
hurtig gennemgang af  personalets trivselsundersøgelse og ud fra denne, 
skal de arbejde videre med trivsel og sammenhold i personalegruppen på 
de pædagogiske dage. Alt i alt en god og givende aften. 

Fredag d. 29. oktober var bestyrelsen samlet. Bestyrelsens opgaver blev 
gennemgået. Vi startede også op på arbejdet omkring skolens værdier og 
som flere har bemærket har der været et spørgeskema, hvor vi gerne ville 
have input fra jer forældre til, hvilken værdi I har vægtet højt i jeres valg af  
Norddjurs Friskole. Vi vil på de kommende møder arbejde videre med 
skolens værdier.  

Mie Secher har desværre været nødt til at stoppe i bestyrelsen, men 
heldigvis er Cecilie Hammerum klar på at overtage hendes post. 

Bestyrelsen på NDF 

Rengøring

Uge 47: Rød 

Uge 48 Turkis 

Uge 49: Indigo og Gul2 

Uge 50: Lime og Gul3 

Uge 51: Grå og Gul1 

Uge 1: Bronze 

Uge 2: Brun og Gul2 

Uge 3: Sølv 

Uge 4: Rød



The Fritter 

November er ved sin ende og juletiden begynder om lidt eller… Ups, den 
er allerede starter i fritter. Vi har ikke kunne vente med at finde alle de 
gode julesager frem fra kælderen. Vi har nemlig været så heldige at få 
doneret en masse juleting fra Fakta her i Grenaa. Så spændingen har været 
høj. For hvad gemte sig i de mange mange kasser? Det ved vi nu. En hel 
masse julepynt, julemandstandbørster, hårbånd, stearinlys til et helt år og 
juletings-dippedutter, som vi slet ikke troede fandtes :0) Der er også nok 
bordbomber, så alle på skolen kan få lidt med hjem til nytårsaften ;0) 
Tusind tak til Fakta og Kim.  

 
Julen er over os, 
nissehuerne titter frem 
og der bliver leget godt 
i alle kroge. Lego har 
fyldt hos drengene, 
salen er der altid liv i 
og vi har samtidig også 
gang i alle vores fede 
aktiviteter. Den seneste 
var vores vellykkede 
wellness-dag med 
Guld. Video kan ses på 
Facebook.  
Det var en kæmpe 
fornøjelse for os alle 
sammen at være kunde 

i de mange forskellige boder. Alle kunne få ordnet negle, har, få en dejlig 
ryg- og ansigtsmassage eller få stimuleret fødderne eller hænderne lidt i 
sansespandene, mens man ventede. En stor succes. Tak til Guld for god 
service, ro og orden :0) 
 



Den årlige bøvsekonkurrence har også stået for døren. Vinderne i år blev 
Isolde og Hjalte fra Guld. Men inden deres bøvser kunne fanges i glasset, 

skulle de andre ud. Puha 
ikke en god fornøjelse, 
men sjovt var det. Silas 
kæmpede en brav kamp 
og lå tæt med Hjalte. Ser 
en kommende vinder 
næste år. Godt gået alle 
sammen. Det er 
fantastisk, at sådan en 
lille bøvsekonkurrence 
kan skabe så meget 
glæde, grin og give børn 
en følelse af  stolthed, 
når bøvsen endelig 
lykkes. En dejlig 
stemning at være i.  
 

I den kommende tid står den på endnu mere julestemning, oppyntning, 
juledag af  mor Karens vidunderlige julekagedej og leg i salen. Guld har 
også en lille opvisning i ærmet, der skal øves på, inden juleferien er over os. 
Det glæder vi os meget til at se. Spændende, hvilken julesang det bliver i 
år…  

Nu til den lidt mere alvorlige del. Vi har i fritter været meget ramt af  
sygdom, både snot, host og omgangssyge. Den sidste er meget slem én at få 
ind i huset. Vi skal derfor, sammen, huske den gode hånd-hygiejne igen. 
Vigtigt, så vi ikke skal ligge syge i vores juleferie.  

HUSK 
• Vaske hænder og spritte af  om morgen - Når vi går ind og ud 

af  huset.   



• Giv gerne jeres børn nogle lommeletter med, hvis næsen løber 
lidt.   

• Husk at blive hjemme ved maveonde eller andre 
sygdomstegn.   

• Har man haft opkast (norovirus), skal man blive hjemme 48 
timer efter sidste opkast. 

Vigtige datoer: 

Uge 48: 	 Jul amok - julemusik hver dag 

Uge 49: 	 Mandag: spilledag med Holger 
	 	 Tirsdag: Brydning i salen 

Uge 50: 	 Mandag-onsdag: juledag i køkkenet. Fra kl. 13-15 
	 	 Torsdag: fælles julehygge med juleposer. Fælles leg i salen 

Uge 51:	 Mandag: julefrokost med dejlig mor Karen mad 
	 	 Tirsdag: juleafslutning for hele skolen. Danse om juletræ. 
	 	 Juleklip/kreativt med hjem fra fritter 

Det praktiske: 
Husk: skiftetøj, især strømper og bukser. Tag blå futter på 
skoene :0)  

Hjælp is med at holde skolen ren. Det er en våd og kold tid, vi går i møde 
og vi ved, at det er lidt bøvlet at tage skoene af. Hvis bare I vil huske de blå 
futter, så vil både fritterbørn, voksne og de dejlige frittertjanser, vi har fra 
OB, være meget taknemmelige. OB hjælper os om eftermiddagen, som vi 
er meget taknemmelige for. De er nogle travle unge mennesker, som har 
lange skoledage, så hvis vi alle tænker over, hvordan vi går ind og ud med 
sko, vil det mindske arbejdsopgaverne for os alle. Og dermed er der mere 
tid til de vigtigste - børnene. Tak på forhånd.  
 
God december alle sammen. En dejlig måned, vi glæder os meget til i 
fritter :0)  
 
De bedste julehilsener fra  
 
Gertrud Sands kusine og the fritter 



Turkis 

I Turkis blander vi nogle gange indlæring og spil, hvor vi bruger Classcraft 
til “Gamification” af  danskundervisningen. Det er motiverende og lader 

børnene lære, mens de spiller og leger. 
Udtrykket “Gamification” betyder kort 
fortalt, at man tilføjer spil-mekanismer 
til miljøer, hvor man normalt ikke 
bruger spil. I dette tilfælde er det altså 
dansk i Turkis, hvor brugen af  
Classcraft, der motiverer og giver 
børnene dem mulighed for, i et 
fortællende spil, at lære mens de leger/
spiller i et fantasy univers. Børnene har 

deres egen karakter i spillet, hvor de enten er Kriger, Healer eller 
Troldmand. De arbejder i små teams, og samarbejde er en stor del af 
spillet. Vi tager på 
forskellige eventyr (Quests), 
kæmper mod forskellige 
fantasy-væsner (Boss-
battles), bruger det 
indbyggede Volume Meter 
som en del af  spillet, osv. 
Børnene spørger ofte, om vi 
ikke skal spille Classcraft og 
det er motiverende at se 
hvor engagerede og 
motiverede børnene er i det, 
når vi spiller. 

Brian  



Indigo 

Kære Indigo 

Sikke flot vores klasse er 
blevet. Tak for at pynte 
den så fint op til jul :-) 

I denne måned har vi 
arbejdet med emnet 
"Jorden ryster." Vi har 
arbejdet med forskellige 
historier om børneliv, 
som er meget 
anderledes fra det vi 
kender herhjemme i 
dag. Vi har bl.a 
arbejdet med 
billedbogen "Marias 
dukke," som handler om 
filippinske gadebørn, og 
vi har sammenlignet 
fortællingen med 
virkelige billeder af  
gadebørn i Manila på 
Filippinerne.  

Vi har dykket ned i Astrid Lindgrens fortællinger om Emil fra Lønneberg, 
om fattiggårde og fattiglemmer, gode gerninger og skarnsstreger, og vi har 
undersøgt barndommen på Grønland, med hundeslæder og sælfangst.  
Det har været spændende at lære om verden og opdage hvor anderledes 
den kan være og har været fra det, vi kender i dag. 

Tak for nogle gode skole/hjem-samtaler i de seneste uger. Husk, at I altid 
kan kontakte os, hvis der er ting I har brug for at drøfte med os i løbet af  
skoleåret. 

Kh Sasja 



Guld 

Hej vi er Guld 

Vi har arbejdet med Campstav i en lille periode. Og vi skulle prøve at bøje 
nogle ord.  
Og vi arbejder med ler vi laver til monstre i billedkunst. 
I musik er vi ved at øve til Lucia d. 13. december går vi Lucia. 
I historie har vi haft om stenalderen.  
Vi er ved at lave julegaver i træværksted. 
Og i matematik laver vi Classcraft og rigtig meget i bogen.  
I engelsk laver vi meget i vores bog og nogle gange laver vi også 
papirarbejde.  
I idræt har vi spillet tennis og kampe.  
I Natur og teknologi lære vi meget om sten og den slags.  

Lavet af  Augusta, Sia og Mathilde 

Et kik fremad 
I dansk skal vi arbejde med genren Fabler. Vi skal også arbejde med 
grammatik i vores nye bog Stav.  
I Natur/ teknologi skal vi i gang med at arbejde med Ulandskalenderen 
2021. I år handler det om Kenya.  

Lise Lotte 



Lime 

En fantastisk måned hvor vi nød solens sidste stråler, og brugte uderummet 
til vores “ Robotleg”, i forbindelse med vores værklæsning “ Kopien - 
udvalgt”. Her opstod mange gode snakke om, hvorvidt vi kunne ønske os 
en kopi af  os selv. En kopi, der kunne gøre alt det kedelige..men vi fandt ud 
af, at det ikke kun var positivt. 

En måned med Salaam festival, hvor vi så  
“Dyrene i Hakkebakkeskoven” i Kino. En 
skøn fortælling fra 1953 af  den norske 
forfatter og tegner Thorbjørn Egner, som nu 
er lavet om til et fantastisk stopmotionunivers, 
med temaer som stadig er aktuelle. 
Vi fik også sagt velkommen til vores nye dreng 

i klassen Karl Christian. 💚  

Vi lærte alt om hvad en beskrivende tekst er, 
og hvordan vi selv skriver en beskrivende tekst 
om et dyr.  



Grå 

I Grå har november måned 
stået i poesiens tegn. Vi har 
læst og skrevet digte formet 
som dyr, digte om dejlige ord 
med i-lyde og digte om “når 
jeg bliver vred”. Det har 
været lærerigt at erfare, at 
digte er andet end kærlighed 
og rim. Men også kan være 
ord, der bare lyder godt eller 
det perfekte ord med i, der 
også bringer glæde. I denne 
kategori var ord som: is, ferie 
og spaghetti i høj kurs.  
 
Grå har også budt en dejlig 
pige, Kathrine, velkommen. 
Og endnu et gymnastik-
talent er føjet til flokken. Det 

har betydet imponerede opvisninger i redskabsgymnastik i idræt. Har jeg 
hørt ;)  
 
I den næste tid skruer vi i Grå max op for julehyggen med jule-klippe-dag, 
juletræ og julemusik. I dansk skal vi arbejde med taler og mundtlighed, 
hvilket gerne skal munde ud i, at alle børn i Grå er rustede til juleferiens 
mange middage og fester med mulighed for at slå på glasset eller blot en 
forståelse for Dronning Margrethes hårde arbejde før årets nytårstale :)  
 
De bedste hilsner  
Amalie 



Bronze 

I Bronze går det godt. Der er stadig fokus på arbejdsro og den gode tone i 
klassen. I dansk har Bronze lige afsluttet et forløb om graphic novel, hvor 
de har læst Coraline og efterfølgende lavet det sejeste litteraturarbejde. Der 
er blevet arbejdet med personkarakteristik, virkemidler, berettermodellen 
samt vinkler og perspektiver. Det hele er blevet samlet i flotte foldebøger. 

I næste uge og frem mod juleferien kaster vi os over poesiens verden - og 
prøver om, vi kan give sproget vinger. Vi skal på opdagelse i finurlig 
sprogkunst med betagende billeder, multimodale digte – altså digte, som 
spiller sammen med billeder på forskellige måder.  

Og så er det edderbrodereme kommet gang i insektbroderiet i Bronze. Det 
kræver stor koncentration med tungen lige i munden, når nålen skal trådes, 
for at forvandle insekter fra simple blyantstreger på stof  til farvestrålende 
væsner. Det er magisk og de er mega gode til det. 

December måned betyder også nissevenner. Alle, der ønsker at være med, 
får en klassekammerat, de skal være nisse for. Mandag den 29. november 
ved man, hvem man skal være nisseven for. Dette er naturligvis super 
hemmeligt, og det gælder om ikke at røbe sig over for hinanden. Nisseven-
legen slutter tirsdag den 21. december, hvor man skal gætte, hvem der har 
været ens nisse. Max beløb, der må bruges gennem legen, er 50 kr. 

Håber I alle får en dejlig uge 

Kh Anette 



OB 
Projekt i overbygningen 

Den seneste tid har bl.a. stået på projektarbejde i OB. Omdrejningspunktet 
har været “Seksualitet og Identitet”, som eleverne har angrebet fra 
forskellige vinkler. Vi mener, at projektet er relevant set i forhold til, at 
vores elever reflekterer over det moderne menneskeliv i alle dets facetter, og 
får et blik for at minoriteter, heriblandt seksuelle minoriteter, er under pres 

mange steder i verden, og 
at eks. menneskerettigheder 
ikke er noget, der skal tages 
for givet. Som optakt til 
forløbet havde vi besøg af  
Günther fra Amnesty 
International, som bredte 
emnet ud for eleverne. 
Eleverne er gået på 
opgaven med god 
entusiasme og OB har 
summet af  aktivitet. 
Coronaen har i lang tid 
spændt ben for sam-arbejde 
på tværs af  klasserne, og 
det har været skønt at 
kunne lave dette projekt, 
som ud over det faglige 
også giver mulig-hed for at 
danne nye venskaber på 
tværs af  klasserne. 

Nu nærmer den søde juletid 
sig, og Brun har taget førertrøjen på med den flotte oppyntning, de har 
lavet i klassen. Resten af  OB må se om de kan følge med.



Arrangementer (med forbehold for ændringer)

Uge 47	 Mandag: julehygge i Indigo, Lime og Rød skole/hjemsamtaler 

	 	 Tirsdag: første møde i Musik- og Teaterfestivalsudvalg 

	 	 Onsdag: Økonomiudvalgsmøde og ordinært bestyrelsesmøde 

	 	 Torsdag + fredag: personalet er på pædagogiske dage og  

	 	 indskolingen + MT passes af  pædagogstuderende 

	 	 Torsdag: julehygge i Bronze 

	 	 Fredag: julehygge i Sølv 

Uge 48	 Mandag: julehygge i Guld 

	 	 Tirsdag: julehygge i Turkis 

	 	 Onsdag: julehygge i Rød 

	 	 Torsdag: julehygge i Grå 

Uge 49	 Gul har terminsprøver hele ugen 

Uge 50	 Tirsdag: møde i Musik- og Teaterfestivalsudvalg 

	 	 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 

Uge 52	 Juleferie 

Uge 2		 Onsdag: hygge i Lime 

	  

Uge 3		 Tirsdag: dialogudvalgsmøde 


