
NORDDJURS FRISKOLE
Gå glad i skole!

December 2021



Nyt fra ledelsen (udkommer seperat) 

 

Rengøring 

Uge 50 Lime og Gul3 
 

Uge 51 Grå og Gul1 
 

Uge 1 Bronze 

Uge 2 Brun og Gul2 

Uge 3 Sølv 

Uge 4 Rød 

Uge 5 Turkis 

Uge 6 Indigo og Gul3



 

Arrangementer med forbehold for ændringer

Uge 51	 Tirsdag er sidste skoledag inden juleferien 

Uge 52 	 Juleferie 

Uge 1	 Mandag og tirsdag er der nødundervisning 
	 	 hjemme og nødpasning på skolen for de 
	 	 tilmeldte børn 

Uge 2	 Mandag: møde i 2022-udvalget 
	 	 Onsdag: hygge i Lime 

Uge 3 	 Tirsdag: dialogudvalgsmøde kl. 17-18.30 
	 	 og forældremøde i Brun 19-20.30 

Uge 4	 Tirsdag: forældremøde i Grå 
	 	 Onsdag: møde i 2022-udvalget 

Uge 5	 Tirsdag: økonomiudvalgsmøde og 
	 	 bestyrelsesmøde 
	 	 Fredag: diskofest i fritteren 

Uge 6 	 Trivselsuge på mellemtrinnet 

Uge 7 	 Vinterferie 
	 	 Fritteren er åben man-ons for tilmeldte børn



Fritter 
 
Julen nærmer sig i en hastig fart og Fritter 
er super klar - også til at gå på ferie. 
Julestemningen er over os alle. Det har 
vores skønne børn sørget for. De har givet 
den gas med julepynt - allover, der er lavet 
julehuse, en lille landsby og et helt stort 
som stadig er ved, at få lavet sine sidste 
detaljer, og ikke mindst guirlander i lange 
lange baner. Siger det lige igen. Vi har bare 
de skønneste kreative børn og voksne i 
fritter. Ja faktisk på hele skolen. I alle 
klasser, har der været pyntet godt op. Det 
oser af  julestemning til trods for, at corona 
prøver at forstyrre det hele. Men os får den 
ikke lov til at slå ud.  

Flere af  vores aktiviteter er i den 
sidste tid blevet aflyst, men dem 
når vi til næste år. F.eks. vores 
fælles julefrokost i uge 51 med 
flæskesteg og flere gåture i 
nærområdet. Frem til da, ser 
dagligedagen noget anderledes 
ud. Vi må desværre ikke være 
for tæt, lige meget, hvor vi 
befinder os. Vi må dog godt 
befinde os samme rum, når vi er 
i fritter. Vi hjælper selvfølgelig 
børnene med, at huske det hele 
igen. Husk at lade alt legetøj 
og julesamlebøger/kort 
blive hjemme.  



Vi vil forsøge, at lave klasse-kasser med spil, kort og andet kreativ jule/gave 
sjov, så de få, der er i nødpasning, har lidt at lave. Børnene skal selv 
have tusser med. 

Tak for 2021 
Året, som igen, har været lidt af  en rutchebane med alt det corona. Men 
trods det, så har vi haft mange skønne, sjove, kreative og lærerige stunder 
sammen - og de slutter selvfølgelig ikke endnu - skoleåret forsætter jo 
selvom vi ændrer årstal.  

I 2021 har vi heldigvis ikke været adskilt, nær så meget som i første bølge. 
Fællesskabet og aktiviteterne har derfor været i højsædet (noget vi vægter 
meget højt). Det giver og har givet den mulighed for, især for de nye børn 
(rød og turkis) at udvikle nye og tættere relationer til hinanden og alle de 
andre børn.  
Relationer og venskaber har stor betydning for børns trivsel, hvordan de 
ser sig selv og måden, de afkoder og gebærder sig på i fællesskabet. 
Venskaber udvikler desuden tillid, tryghed, selvtillid og dermed troen på, at 
man er god nok, som man er. Også selvom man ikke lige er som de andre 
eller laver en ups'er som vi kalder dem i fritter. 
  
Fællesskabet vi har haft, aktiviteterne og de nye venskaber, har også 
mindsket konflikterne som har fyldt meget tidligt på året. Især i salen. 
Børnene er så småt ved, at finde ud af, at man er mere modig og cool, hvis 
man kan sige undskyld, tilgive og rette op på den fejl, man har lavet eller 
indrømme, hvis man har snydt. Det styrker og giver den gode 
mavefornemmelse, selvom det er svært. Det viser os også, at børnene er 
trygge. Tryghed er nemlig fundamentalt for at turde tage det ekstra skridt, 
trække sig, erkende sin fejl eller være den, der siger undskyld først. Især i de 
svære situationer. En værdi for os er også, at børnene ved, at ingen går 
gennem livet uden at fejle, det er her vi lærer noget.  

Vi forsætter den dejlige stemning og leg i fritter i det nye år, hvor endnu 
flere aktiviteter skal i kalenderen. Et børnemøde vil være noget af  det første 
vi gør, når vi igen må samles. 



Tak til alle børn, fritter-voksne og forældre. I har alle været super seje i 
kampen mod Corona, alle retningslinjerne og alle de andre virusser, der 
har ramt os. Lad os forsætte den gode stil 2022. Et år hvor vi forhåbentlig 
kan være endnu mere sammen end dette.  

Tak til Karen for dejlig 
frittermad. Vi glæder os til at se, 
hvad hun tryller frem til næste år.   

Rigtig glædelig JUL - Må I alle 
have en fantastisk juleferie, 
juleaften og ikke mindst et 
forrygende GODT NYTÅR..  

De kærligste julehilsener 
The fritter 

Vigtige datoer 2021: 

Uge 50:	 Onsdag-fredag: Nødundervisning og pasning i egne klasser 
Uge 51:	 Mandag-tirsdag: Nødundervisning og pasning i egne klasser 

Rød: Marie	 Turkis: Camilla	 	  
Indigo: Søren	 Rikke/Holger: Guld 

Januar 2022: (hvis vi må)	  

Børnemøde - nye aktiviteter i kalender, når vi må være sammen igen. 

SFO - CUP  	 Torsdag d. 27 (Indigo/Guld)  
	 	 	 Fredag d. 28 kl. 12-16 (Turkis/Rød)	  
- Sidste tilmelding fredag d. 14/1-22. Husk seddel i fritter ! 

Disco Fest:		 Fredag d. 4/2 - 22 kl. 17 - 20  
Grå er hjælpere i år.  



Rød 
December i Rød blev som for alle andre kort. Vi nåede at spille julebingo 
og spise æbleskiver med vores storevenner og lave engle på juleværksted. 
Sidste skoledag var rigtig hyggelig med risalamande og julebingo, som de 
bare var gode til – og så kom julemanden og julekonen. Der var stor lykke, 
og dem der ikke troede på julemanden, gjorde det fluks, da der kom 
slikposer frem. 

Vi har sagt farvel til Marie Skriver. Hun har været med klassen siden før 
skolestart og været en vigtig voksen i klassen. Simone kommer tilbage fra 
barsel og skal være med i Rød frem til vinterferien. 

Vi har gennemgået alle vokaler i vores arbejdsbog og starter op på 
konsonanterne i det nye år. ”Jeg kom over grænsen” og andre aktiviteter er 
med, når vi træner lyde og ord. 



Så har klassen onlineundervisning 
ligesom hele indskolingen ca. 30 
min hver dag. Vi øver det, at være 
på Classroom - Slå lyd fra/til, 
række hånden op og vise thumps 
up, når en besked er modtaget. De 
er rigtig gode til det. 

Der ud over laver vi små opgaver 
som at finde ting med former, 
størrelser og konsistens, vi kan vise 
på skærmen. Vi hører fra Nissen 
Bobo og vi synger en julesang og 
hører et afsnit af  Vitellos jul. 
Der er mange der deltager og det 
socialemøde er godt, selvom vi 
hellere vil mødes rigtigt. 

Glædelig jul Rød 

Turkis 
Jeg vil gerne starte med at sige hvor seje børn der er i Turkis gruppe. Jeg 
har netop afsluttet første nødundervisnings-time med Turkis og hvor er de 
bare seje og dygtige. Næsten alle kom på uden problemer og alle forstod 
den svære disciplin, det er at mødes online på Meet, hvor det er vigtigt at 
slå mikrofonen til og fra på de rigtige tidspunkter, samt at række den 
digitale hånd op. Når vi mødes online hver dag, så tager vi på eventyr i 
Classcraft og hører julekalenderhistorien om den lidt dovne og sultne 
julemand. Vi slutter hvert kapitel af  med en aktivitet, hvor børnene skal op 
og røre sig og lave noget fra det kapitel, de netop har hørt. Gamemaster 
(...og måske også en lille smule nissefar) Brian er i det gavmilde humør i 
Classcraft i december og der er gode gevinster ved at deltage og være aktivt 
med i det vi laver, når vi mødes hver dag. 

Glædelig jul og godt nytår 
Brian 



Indigo 
Kære Indigo 

December måned er gået hurtigt og hvor har den bare været hyggelig. Vi 
har åbnet låger i klassens hjemmelavede julekalender, haft pakkekalender 
med de fineste gaver og julet igennem med julehistorier og julekalendere. 
Alt sammen i de fine julerammer, I og børnene har været med til at skabe i 
klassen - det kunne ikke være bedre. 

Sidste skoledag blev lidt tidligere end forventet, men næsten lige så god, 
som den plejer at være. Vi fik pakket de sidste (hemmelige) julegaver ind og 
holdte fødselsdag for Rosa Marie. Vi spiste ris a la mande og risengrød, og 
her var det Valde som fik mandlen og dermed mandelgaven. Thit og Karla 
Kirstine fik sidegevinsterne. Julemanden og hans julekone var også forbi og 
dele slikposer ud. Sidste skoledag betød desværre også, at vi skulle sige 
farvel til Liva. Liva og hendes familie har valgt, at Liva skal skifte skole, og 
hun havde derfor sidste skoledag i tirsdags. Vi ønsker Liva alt godt og held 
og lykke fremover.  

Jeg håber, I kommer godt igennem nødundervisningen og får en skøn jul 
og et lykkebringende nytår.  

Jule- og nytårshilsner fra Sasja 

Lime 
Og det skete i de dage…især i Lime💚  
Det har været den hyggeligste måned 
med juleklip, pakkekalender, en daglig 
julejoke i vores hjemmelavede 
julekalender, og bedst af  alt sne d. 2. 
december.  



Pigerne har brugt mange 
frikvarterer på at instruere og filme 
deres egen julekalender, og vi har 
nydt at følge med i kalenderen hver 
eneste dag i december. Plottet var en 
pludselig forsvundet lærer, og børn 
der kæmper for at finde deres lærer 
igen.  
Vi har jagtet og fundet spor af  julens 
traditioner og symboler gennem 
læsning af  forskellige juleeventyr, vers og andre klassiske julehistorier.  

Vi har også selv skrevet de skøreste julehistorier, hvor vi skulle meddigte på 
hinandens historier ud fra samme oplæg…men uden at læse hinandens 
foregående ord-  inden den nye forfatter skrev videre….det blev rigtig skørt

😅 🤣  
Vi skulle have været en tur på “Det Grønne museum”, men blev desværre 

hjemsendt lidt tidligere end beregnet…den tur må vi have til gode☺  
Vi kan også sige velkommen til William, vores søde nye dreng i Lime. Nu 
har vi fuldt hus i Lime, og har fået en mere ligelig fordeling af  drenge og 

piger. 💚  

Vi har i scenekunst og dansk 
arbejdet med nissecam, og 
lavet små filmproduktioner 
om at være nisse. Vi har øvet 
os i at filme fra et 
nisseperspektiv…og gjort os 
gode overvejelser om, hvor 
bor Nissen på NDF, og hvad 
NDF-Nissen mon laver i 
løbet af  en dag.  



Her kommer et par udvalgte julejokes:  

Julemanden – Djævlen 
To drenge står og snakker om Julemanden og Djævelen 
– Tror du på det der med ham Djævelen? 
– Nej, egentlig ikke, det er garanteret ligsom med ham julemanden, det er sikkert bare ens 
egen far. 

Det var en dreng der sagde til sin far: 
– Far, jeg ønsker mig ikke den der Mountain-bike i julegave alligevel! 
Faderen: “Hvorfor ikke?” 
Sønnen: “Fordi jeg lige har fundet en splinterny ude i garagen”. 

Hvor bor julemanden når han er på ferie ? 
Svar: På et ho-ho-tel 

Hvorfor findes der kun snemænd og ikke snekvinder? 
Svar: Fordi det kun mænd der er dumme nok til at stå ude hele vinteren. 

Hvad kalder man en nisse, der arbejder som elektriker? 
Svar: En wattnisse 

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et fantastisk nytår med💚  



Grå 
Uret tikker, tiden går - hvad venter du på? 

La' den ikke gå i stå 
Hvis vi tager chancen, og hvis vi formår 

At følges ad, vil det jo gå 

Linjerne fra årets 
julekalender “Tidsrejsen” 
er blevet skrålet for fulde 
hals i Grå i denne måned. 
Også til juleafslutningen 
fik vi mærket stemningen 
af, hvad det betyder at 
være sammen fysisk og 
synge alt, hvad man kan. 
Sammen. Dagen bød også 
på ris ala mande, slikposer 
og de sidste hyggesamtaler 

med klassekammeraterne inden hjemmeskole. Joachim var den heldige 
vinder af  mandlen, men i bedste onkel-stil fik han listet den over til Stella i 
det sekund alles øjne var fokuseret på ankomsten af  julemanden + 
julekonen.  
 
December måned har også budt på refleksion over årets gang med 
produktion af  egne nytårstaler og vi har quizzet om året der gik på NDF. 
Corona fyldte meget både i taler og quiz, og desværre skal vi være sammen 
lidt tid endnu på afstand. Men Grå er fantatiske, også online, og vi havde 
en dejlig første onlineundervisning, hvor vi selvfølgelig fik set hinandens 
kæledyr, dekoreret julekort og givet det til én, vi holder af.  

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og godt nytår 

Hilsen Amalie 



OB 
Kære kolleger, elever og forældre 

Vi i overbygningen ønsker jer en dejlig jul og godt nytår. 

Den sidste del af  skoletiden 
i Overbygningen inden 
juleferien er selvfølgelig gået 
med traditionel julehygge 
og juleværksteder. Det har 
været hyggeligt og 
produktivt. Glæd jer til 
gaverne :) 
Billede 1 juleværksted i Sølv 
Billede 2 juleværksted i Gul 
Billede 3 juleværksted i Brun




Vi har haft en travl tid op til jul. 
Der har været projektarbejde omkring køn 
og identitet. Der har været terminsprøver. 
Der har også været besøg fra HTX, hvor 
vi har løst mordmysterier i Sølv. 

Det er en årlig tradition, at vi i det 
naturfaglige samarbejde med VidenDjurs 
skal lave forensic-science. Her lærer man, 
hvordan retskemikere kan være afgørende 
med deres viden omkring kemi, når der 
skal løses i mordmysterie med både blod 
og andre biokemiske spor på et 
gerningssted. 
Billede 5 (Albert og Freja fra Sølv)  
Billede 6 forensic-science  



Vi er heldigvis ikke færdige med samarbejdet i dette skoleår. Gul gruppe 
skal på HTX og bygge robotter, lave laserskæring og 3D printe torsdag i 
uge 2 og 3 i det nye år. Det er blevet udsat en uge. 
På skolen kan vi lave lavteknologisk opfinderkunst i engineering. Samtidig 
kan vi gøre rigtig god gavn af  de højteknologiske input, vi får fra 
lektionerne i HTX regi.  
Vi vil på sigt også besøge autolinien på erhvervsuddannelsen i Grenå, så vi 
kan få endnu flere input fra en teknisk-praktisk uddannelse, som kan hjælpe 
eleverne med til at vælge erhvervsretning på sigt.


Billede 7 (Jonas og Marcus fra Gul skifter lejer på MTB) Værkstedsfag Engineering   
Billede 8 (Bertram fra Sølv bygger mobiloplader) Værkstedsfag Engineering  
  

Den årlige volleyball turnering er udsat på ubestemt tid. 

Overbygningen ønsker jer en glædelig jul og godt nytår!!! 

Vi ses onsdag den 5. januar 
Kh OB  



Billede 9 (Mikkel og Magne fra Brun renovere en diesel raketmotor) Værkstedsfag 
Engineering 


