
NORDDJURS FRISKOLE
Gå glad i skole!

Maj 2022



Nyt fra bestyrelsen 
Allerførst skal der lyde et kæmpe tak til alle de forældre der mødte op til 
vores generalforsamling. Husk på, at NDF er vores skole, og vi har alle 
taget dette tilvalg for at være sammen om at skabe den bedste skole for 
vores børn. Vi håber børnene var vilde med Cirkus Aroma, og alle blev 
mætte i pølsevognen. 

På bestyrelsens første møde havde vi konstituering af  bestyrelsen.  
Bestyrelsen består nu af:  
Formand: Nickolai Damgaard 
Næstformand: Henning Meisler 
Økonomiudvalget: Daniel Lilleris 
Udendørsudvalget: Jesper Lund 
Dialogudvalget: Helle Lund 
Musik/Teaterfestival/udendørsudvalg: Bente Jensen 
Fundraising: Cecilie Hammerum 
Vi har læst forretningsorden, og kommissorium af  de forskellige udvalg, og 
rettet til. 

Vi glædes ved, at indskolingen og mellemtrinnet skal på lejr for første gang 
i lang tid. Vi håber alle elever har haft en god lejr med fede oplevelser.  

Så ser vi frem til den store Musik- og Teaterfestival. Der er pt 1600 elever 
og deres lærere tilmeldt fra 30 forskellige skoler. I forældre har været gode 
til at tage vagter, det er jo sådan, at vi alle skal løfte denne opgave i 
fællesskab. Det betyder, at alle skal give 10 arbejdstimer hver. Dejligt at se 
den store opbakning, vi er godt på vej til vores store fællesskabsfølelse igen
☺ 
Den 23/6 afholdes dimission for Gul gruppe. Vi håber, at Gul får en 
fantastisk dag. 

Mvh Bestyrelsen 



Uge 20 	 Lilla låner skolen lørdag fra 10-15 til børnefødselsdag 
	 	 Sølv 

Uge 21	 Cecilie Hammerum låner skolen lørdag fra 9-15 til 
	 	 børnefødselsdag 
	 	 Rød 

Uge 22	 Jette låner skolen fra lørdag morgen til søndag aften 
	 	 Turkis 

Uge 23	 Indigo og 1/2 Brun 

Uge 24	 Lime og 1/2 Brun 

Uge 25 	 Grå og Bronze/Guld i OB

Arrangementer med forbehold for ændringer

Uge 21	 Mandag: møde i musik og teaterudvalg 

Uge 22	 Tirsdag: Fritter/forældremøde fra 17-19 
	 	 Onsdag og torsdag: mundtlig dansk prøve for Gul 

Uge 23	 Tirsdag: møde i musik og teaterudvalg 
	 	 Onsdag og torsdag: mundtlig engelskprøve i Gul  

Uge 24	 Mandag: møde i musik og teaterudvalg 
	 	 Tirsdag: økonomiudvalgsmøde og bestyrelsesmøde 

Uge 25	 Musik og teaterfestival på skolen 
	 	 Indskolingn og mellemtrinnet er på Lærkereden 
	 	 Torsdag: Dimission for Gul fra 16-18.30 

Uge 26	 Fritteren er åben for tilmeldte børn 
	 	 Fredag kl. 16.00 kan sommervedligehold gå i gang

Rengøring



The Fritter 

Foråret har vist sig fra sin bedste side. Solen, varmen og blomsterne som 
titter frem, smitter af  på alles humør. Vores grønnespirer har udviklet sig til 
flotte grønne planter og inden længe ser vi de første kartoffelblomster kigge 
frem. Denne tid er bare den bedste.  
I maj måned har vi haft gang i mange aktiviteter, både kreative ideer på 
symaskine, båldag med lækker mad, rulledag, legetøjsdag og årets brydedag 
2022. 
  
Brydedag er fritter-tradition, hvor alle der vil, får lov at kæmpe mod 
hinanden. Der er helt klare regler, og man skal være rigtig god til at kunne 
sige pyt, hvis det gør lidt ondt. Det gør brydning, men læren er også, at det 
kan man holde til som menneske. I brydning træner man også styring af  
sine følelser. Man kommer igennem mange følelser, når man skal kæmpe 
mod mange forskellige. Især hvis den man kæmper mod en, der vil vinde 
ligeså meget som en selv. Her finder de ud af, at selvom man lige har været 
i en meget temperamentsfyldt følelse, måske endda lidt vrede, så kan den 
vendes lynhurtig, når først kampen er ovre. Især med de enkle ord som alle 
slutter af  med - Tak for kampen og herefter ros fra alle dem som hepper. 
De får fornemmelse af, at følelserne kan bruges til noget, når man har 
kontrollen.  
Det var helt unik og en anderledes oplevelse især for de nye Lilla børn. Ikke 
helt normalt at få lov til at kæmpe så vildt mod hinanden, og så være gode 
venner lige bagefter. Enkelte prøvede det af  og var super gode, stærkere 
end man lige regner med, men sjovest var det, da et par drenge kæmpede 
mod høje Jacob. Der fik de deres kamp for :0) 
Stor ros til alle for god sportsånd og kampgejst. De gav den virkelig gas, 
som var nødvendigt, hvis man ville vinde, især mod Solomiia fra Guld. 
Hun opfandt et nyt Solomiia-armgreb/lås som ingen kunne komme ud af  
og løb af  med sejren efter 1,5 times kamp mod både drenge og piger. 



Virkelig godt gået. Vi mangler stadig den endelig finale mellem 2 drenge 
fra Guld. Tiden løb fra os, så den kamp vil blive afgjort først i juni.  

Vi nærmer os roligt uge 25, hvor hele skolen laves om til Musik- og 
teaterfestival. Fritterbørn er i fuld gang med deres input til festen. Super 
flotte vimpler dekorerede med de smukkeste og kreative tegninger. Det 
bliver så godt, at se dem alle hænge smuk overalt og det gør, at alle føler sig 
en del af  den, også selvom man ikke kan være med endnu :0) 

I uge 25 er vi på Lærkereden, som ligger tæt på Fuglsangs kyst syd for 
Grenå. Området er meget naturrigt med blandet bevoksning, lyng og skov. 



Tæt på Nationalparken Ebeltoft. Det er derfor oplagt at gå på eventyr i og 
finde ud af, hvad der lever af  planter, træer, små kryb og kravl lige der. 
Mon der er andre end dem vi har på skolen? En af  Danmarks allerbedste 
badestrande ligger også kun 500 m. væk, så mon ikke vi lige skal ned og 
teste vandtemperaturen en af  dagene. I vil alle få et informationbrev, så I 
ved, hvor børnene skal afleveres, hvornår og hvad de skal have med. 

I den kommende tid vil der være nye aktiviteter frem til sommerferien. 
Planen hænges op i fritter og vedhæftes inde i fritter/forældre rum på 
Viggo.   

Mange hilsner  
Fritter-teamet 
 



Lilla 

Maj måned har stået i krible 
krable dyrenes tegn i Lilla. Vi 
har ugentligt været i skoven og 
vende hver en stub og hver en 
sten og vi har fundet både 0-
ben, 6-ben, 8 ben og 
tusindben, af  både velkendte 
og ukendte arter. Forløbet blev 
afsluttet med et krible krable 
væddeløb, hvor skolopenderne 
klart viste sig at være hurtigst - 
hurtigere end både snegle og 
bænkebidere. I klassen har vi 
lavet en forårsplanche med 
forårsskoven og små figurer af  
alle de forskellige dyr, vi har set 
i skoven. 

Maj har også været måneden, hvor vi 
er begyndt at snakke lidt om tal, 
bogstaver og lyde. Det synes alle er 
spændende og lidt svært. Man kan se 
nogle af  de flotte tal og bogstaver, 
som vi har skrevet og pyntet, hænge i 
Lillas klasse.  

Sidst, men ikke mindst, har vi været i 
køkkenet for at lave æblemos og bage 
solsikkeboller. Det har vist sig, at vi 
har børn i Lilla, der er mestre i at 
skrælle æbler, og børn der er sublime 



til at ælte en bolledej, - ikke mindst rulle bollerne kuglerunde. Mums og tak 
for mad!  

I juni vil vi fortsætte vores opdagelser i naturen denne gang planteriget og 
blomster i området. Den sidste uge inden sommerferien vil vi se nærmere 
på strandens liv. Her flytter Lilla, og resten af  indskoling/fritter, over på 
Lærkereden under musik og teater festivalen på skolen. Fra Lærkereden 
kan vi gå til stranden, så der vil vi benytte muligheden for at udforske 
stranden. Indtil da vil vi glæde os over at vejret ser ud til at blive godt, og at 
det betyder udeliv og udeskole.  

Kærlig hilsen 
Jacob og Marie 



Rød 

Rød har været på en dejlig lejr i Bønnerup i en nedlagt børnehave. Tre 
dage med fantastisk vejr, to overnatninger og rigtig god stemning. Vi har 
fanget krabber på havnen, lavet bål og spillet rundbold og leget i soveposer. 
Vi gik en lang tur langs vandet, og vi har haft gode rolige spisesituationer 
med arbejdshold.  



Børnene har alle sovet i to fællesrum og blev puttet til ro med en langsom 
frit digtet blues på guitaren. En virkelig dejlig lejr med stor hjælp fra de 
forældre, der var med og et skønt sted at være - perfekt til første lejrtur, når 
man går i 0.-klasse.  
Den sidste periode frem til sommer skal vi arbejde med de sidste bogstaver 
i arbejdsbogen, og vi skal lave arbejdsstationer, hvor børnene i grupper skal 
læse små bøger, arbejde med små ord, lave opgave med de 120 ord på et 
tæppe og øve at skrive de små bogstaver.  
I talbogen skal vi snakke om klokken og lave et ur, og vi skal arbejde med at 
måle.  
I vores vindue vokser der pralbønner, som skal passes, og måske når vi at 
lave et lille forårs/sommeremne.  
Vi har stadig fokus på det sociale gennem legegrupper, der besøger 
hinanden og i skoletiden vil vi hver anden dag lave styrede lege, så man 
skiftes at bestemme og øve sig i at sige ja til noget nogen andre har foreslået 
og øver sig i at lege frit uden styring.  

Med venlig hilsen Annie & Rød  

Turkis 
I næste uge vil jeg lave legegrupper i Turkis. Det bliver legegrupper, som de 
skal lege sammen i i skoletiden. Vi forsøger det i 2 pauser om ugen; 1. 
pause om mandagen og 1. pause om onsdagen. Jeg er gårdvagt begge dage 
fra kl 10.00-10.15, så jeg har mulighed for at gå med ud i opstartsfasen, når 
frikvarteret starter. Vi har forsøgt at lave legegrupper hjemme, og det har vi 
evalueret lidt på til sidste forældremøde. Vi sætter det lidt på pause og 
forsøger med legegrupper i skolen. I skal forvente, at det kan give lidt 
snakke hjemme, da det af  erfaring er noget nogle børn er glade for og 
andre børn synes, det er træls, at vi skal bestemme, hvem de skal lege med. 
Men målet er at styrke fællesskabet og at finde nye legekonstellationer og 
venskaber i Turkis. De er faktisk ret gode til at lege sammen på kryds og på 
tværs, hvilket vi oplevede på lejren i sidste uge. Håber på jeres opbakning 



og støtte omkring dette forsøg hjemmefra selvom jeres barn måske synes, at 
det er lidt træls. 
Legegrupperne bliver i den 1. uge de teams, de sidder i i klassen.  
Hvis I har tennisbolde, sjippetove, andet hjemme, som I ikke skal bruge 
mere, så modtager vi meget gerne, så vi kan lave en legekasse med ting 
man kan lave med sin legegruppe/sit team. 

Hilsen Brian 

Indigo og Guld 

Sidste uge var Indigo og Guld afsted på lejr i Ebeltoft, og hvilken fantastisk 
uge det var  Vi var både heldige med vejret og de dejlige omgivelser, vi 
boede i  
Ugen bød på rundbold, dåseskjul, tegne på sten, bygge dæmninger, slå 
smut, fiske efter hornfisk (og fange to styk), soppe, besøge Glasmuseet og 
Fregatten Jylland, hygge 
med bøger, se en hugorm, 
flette hår, lave bål, smage 
hornfisk og taskekrabbe, 
spise masser af  kage og 
bare lege og hygge sig helt 
vildt  
Tak for en fantastisk lejr  

Kh Lise Lotte og Sasja 



 



Lime og Grå 

Maj måned betyder lejrskole. I år tog Lime og Grå sammen afsted til 
Samsø og sikke en dejlig uge. Sammenhold, samarbejde, udholdenhed og 
tålmodighed blev nøgleordene. Alle klarede det i helt fantastisk humør og 
med solbrændte næser. Vi besøgte Samsø Naturskole, Falkecenteret, Samsø 
Museum og verdens største labyrint. Vi snuppede alle turene på cykel, så vi 
nåede op på 75 km i alt. Skøn uge som kun har gjort sammenholdet og 
fællesskabet i klasserne på tværs og i gruppen alene endnu stærkere.  
 
Tusind tak til de 
fantastiske 
hjælpere: Sten, 
Bente, Lotte, 
Raymund og 
Camilla, vi havde 
med til at lave 
lækker mad, køre 
ud med kage og 
tage den hårde 
tjans som cykel-
fortrop.  
 
De bedste hilsner  
Joachim,  
Maja og Amalie  



 

 



 

Bronze 

Tiden går stærkt i Bronze, 
og det varer ikke længe, 
inden sommerferien står for 
døren. Vi arbejder på at få 
afsluttet de forskellige forløb 
som vi arbejder med, så vi 
er parate til næste skoleår. 

Bronze har været på lejrtur 
her i maj og det har de 
virkelig glædet sig til. Og vi 
lærere er så mega stolte af  
dem! især fordi det er så 
lang tid siden de har været 
ude og rejse og der har 
været alt det 
gøgl med 
corona..... 
Men trods 
det, har de 
bare været 
fantastiske og 
virkelig gjort 
alt hvad de 
kunne for at 
omfavne den 
bornholmske 
kultur 



OB 

Kære OB. 
Endelig, endelig, endelig - ‘NDF elsker Soul City’ blev skudt igang sådan 
helt totalt old school agtigt med blandede hold i både billedkunst, musik, 
teknik og på dramaholdet. Det har været en fantastisk proces uden nogen 
som helst begrænsninger, hvor de unge har lært hinanden bedre at kende, 
prøvet egne grænser af  og i sidste ende haft en forrygende premiere med 
live-streaming på skolen Facebook-side. Her kan videoen også findes og ses 
af  alle jer, der er nysgerrige på, hvad vi optræder med til 
Lilleskolefestivalen i juni. 

Den kommende tid står i prøvernes tegn, hvor Gul skal op til mundtlig 
dansk i første uge af  juni og i engelsk i anden uge. De har netop fejret 
folkeskolernes sidste skoledag i parken og efterfølgende fest i Ørum 
sammen med venner og kammerater fra andre skoler. Frem til deres egen 
afslutning med karamelkast og vandkamp, og muuuuuuligvis en lille 
fodboldkamp mod de voksne, følger vi almindeligt skema og har fagdage 
tilrettelagt forud for prøverne. De har i Gul meget ondt af  sig selv over, at 
de skal i skole… Det er dog godt givet ud - især på selve prøvedagen, hvor 
vi som voksne har haft god hånd i hanke med dem alle, og de er bedst 
muligt forberedt. 

Sølv skal i gang med at nominere Gul, traditionen tro, mens de selv 
nominerer Sølv og Brun. Somme tider også en voksen eller to. 
Nomineringerne bærer et stærkt humoristisk, og dog kærligt præg - fx. 
Årets ‘Slap-af-du-går-kun-i-syvende’ og ‘Årets Kæledække’. Imens holder 
Brun flere hyggearrangementer, hvor poker-turneringer er blevet et hit og 
overnatninger på skolen mindst ligeså populært. 

Alle arbejder videre på festival-forberedelserne og hjælper til, hvor vi kan. 
Det er en spændende omend travl tid med al energi rettet mod ét sted. Og 



der er absolut ingen tvivl om, at de unge glæder sig til tre festlige dage med 
gæster fra nær og fjern. 

Vi glæder os, omend med vemod, over denne sidste tid med vores niende 
klasse, der i sidste ende får et smukt farvel og god vind fremover, når 
festivalen er veloverstået. Her venter dimission og den rigtigte sidste 
skoledag. 

Kærlige hilsener fra 
OB-lærerne 
 


