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Rengøring

Uge 24 Lime og 1/2 Brun  

Uge 25 Grå og Bronze/Guld i OB 

Uge 26 Sommervedligehold kan gå i gang fredag den 1. juli kl. 16.00 

SKOLEÅRET 22/23 

Uge 31 Rød 
	 Sommervedligehold i rengøringsrum og Træværksted kan gøres fra  
	 onsdag i denne uge 

Uge 32 Turkis 

Uge 33 Lime og Indigo 1 

Uge 34 Grå og Indigo 2 

Uge 35 Guld/Bronze

Arrangementer med forbehold for ændringer

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

Uge 27-30 	 Skolen er lukket 

Uge 31 	 Fritteren er åben for tilmeldte børn 

Uge 32 	 Mandag-onsdag: fritteren er åben for tilmeldte børn.  
	 	 Onsdag: FØRSTE SKOLEDAG 
	 	 (Program sendes separat til alle børn og forældre) 

Uge 33 	 Skoleuge med fælleslejrforberedelser torsdag og fredag 
	 	 (Skema kommer efter sommerferien) 

Uge 34 	 Fælleslejr - skema kommer efter sommerferien, men sæt kryds i kalenderen 
	 	 fredag, hvor vi traditionen tro går sambaoptog 

Uge 35 + 36 Almindelig skoleuge 



Fritteren 

Fritter er i sommerhumør og nyder, at solen og varmen endelig er kommet. 
:0) Vi har i den sidste måneds tid lavet mange forskellige ting. Lige fra 
skønhedssalon, hvor Holger har fået sat hår af  de skønne piger fra Lilla, 
malerkunst sammen Jacob, artistshow med Mirela, kartoffeltryk som blev 
lidt for vildt og så er vi 
gået vimpelamok. 50 
vimpler med flotte 
tegninger og håndaftryk 
+ 50 mere i flotte farver 
som hang så flot til 
Musik- og 
teaterfestivallen. 
Fritterens input til den 

store fest.. 🤩 🎨  Lilla og 
Rød har også været så 
heldige at være til koncert 
med Turkis. En lille 
opvarmer inden 

sommerfesten. 💃  
I kan glæder jer rigtige 
meget. De er virkelige 
dygtige de skønne børn 
fra Turkis.  
Udeleg foretrækkes også i 
disse tider, alle hjørner af  
skolen bliver flittigt brugt 
og lavet om til huler og 
hemmelige stisystemer. 
Selv sandkassen bliver 
brugt til, at udtrykke sig 



kreativt. Viggo er blevet lavet til en meget smuk Sand Mand - Kunstneren 

Oscar har øvet sig i at posere for kameraet 😂 . Alt er bare super godt i 
fritter. 

Vores dage i Lærkerede var helt fantastiske. Børnene gik i lejrstemning med 
det samme, så første dag var det lidt ekstra svært at få alle samlet til 
morgensamling. I hvertfald til tiden.:0). Heldigvis var tiden ikke så vigtig, 
når de først gik fra morgensang. De tunede utrolig hurtig ind på de nye 
omgivelser.  
Efter skoletid forsatte hyggen udenfor ved bålet, i sandet, på boldbanen og 
ude i alle krogene. Stor ros til alle børn - de vidste lige hvor det usynlige 
hegn var sat op. Så trods vi ikke kunne se dem, der var ude i hulerne, så 
kunne de høres. Stemningen har været helt i top og gemmeleg har et stort 
hit. 

Mad har der også været nok af, både gris, store mængder snobrød, frugt og 
kiks. Ingen børn er gået sultne hjem. Det har været en super god oplevelse 
for alle. Vores 
børn elsker at være 
i naturen, det 
bringer dem 
sammen på en helt 
andet måde og 
flere har fået nye 
venner, også fra 
andre klasser. Helt 
vidunderligt at se 
fleres selvtillid 
voksne hver dag. 
Det at få venner 
og føle sig en del 
af  fællesskabet er 
så vigtig, så tak til 



musik- og teaterfestival. Uden den havde vi ikke fået denne fælles oplevelse 
sammen. Helt unikt.  

Inden længe går vi på sommerferie, som vi alle glæder os til og alle går en 
klasse op. Det triste ved det er, at vi desværre skal sige farvel til Jacob i 
fritter. Børnene og alle os andre har nydt hver dag sammen med Jacob. Vi 
kommer til at savne en der kan lidt af  det hele som Jacob kan.  Om det er 
leg i salen, servering af  frittermad eller at fordybe sig i en lang snak, 
tegninger eller spil med børnene, så har Jacob altid Ja-Hatten på og en god 
historie at fortælle. Kan man klare alt det, bliver det ingen problem at 

komme igennem en Iron man 2022💪  Pøj Pøj i august. Tak Jakob for alle 
de stjernestunder, du har haft med alle vores skønne fritterbørn. Alt held 
og i fremtiden. OG husk at du altid er velkommen til, at komme forbi 
fritter og sige hej.:0) 

Vi skal også sige farvel til 
Guld, vores 3 klasse. De 
er nu så store, at de skal 
på Enggården efter 
skole. Tak for jeres 
humør og alle jeres gode 
gerninger, når I har 
hjulpet til med alle 
aktiviteterne. I er som 
jeres klasse navn - Guld 
værd og husk I også er 
meget velkomne til at 
kigge forbi og sige hej. 
Altid..:0) HUSK alt jeres 
tøj, overtøj og sko. ;0) 

Til sidst vil alle os voksne i fritter siger et kæmpe stort TAK til alle for dette 
skoleår. Det har været et fantastisk år, hvor corona heldigvis ikke har 



forstyrret så meget. Vores fællesskab og børnenes relationer er blevet styrket 
igen, så nu er vi super klar til det kommende skoleår efter 
sommerferien..:0) En positiv nyhed til det er, at Mirela bliver i fritter efter 
sommerferien, så I vil alle møde kendte ansigter, når vi ses igen.  

Kan I alle have en forrygende, fantastisk og hyggelig sommerferie. Husk at 
få badet og spist is hver dag. 
Vi glæder os til at se jer alle sammen igen med nyopladet energi..  

De bedste sommerhilsener - Fritter Teamet.. 

Sommerfritter er i uge 26, 31 og mandag til onsdag i uge 32. Mere herom i 
sommerbrev som ligger i fritter/forældre rum på Viggo.  

Lilla 

Kære Lilla, 
Som tiden dog flyver, når man har det sjovt! Det føles som om vi lige er 
startet i Lilla. Nu er sommerferien lige om hjørnet, og vi skal sige farvel og 
tak for tidlig skolestart. Det har været nogle rigtig gode måneder - og wow 



hvor er det dog nogle fantastisk kvikke, læringslystne og gode børn vi har i 
Lilla! 
Juni er fløjet afsted med udeliv. Vi har presset blomster, som man kan se i 
lilla rammer i klassen, og hele klassen har lavet vikingemad på bålet, som 
blev spist med stor fornøjelse. Lillas samarbejdsevner kom på prøve, da vi 
var i snegleskoven for at bygge huler. Drengene lavede en sej  “Militærbase 
med skydekammer” og pigerne lavede en hyggelig “Villa med køkken og 
bladsofa”. Hulerne er der stadig, så man kan bare bygge videre på dem, 
hvis man kan finde dem i vildnisset.  
Derudover har vi øvet os i at synge vokalsangen, i at skrive dato og tal, 
massere hinanden og meget andet.   
Lilla er super klar til at starte hos Annie efter sommerferien! 

Tak for en god tidlig skolestart, Lilla! 



Rød 

Sommerferien kalder og de sidste dage i 0. klasse er fyldt med ferie- og 
legelyst. I juni måned har vi kigget på nogle af  de 120 ord og afsluttet med 
”hvor mange ord kan vi skrive med kridt på 15 min.”  
Vi har også arbejdet med at måle, og på Lærkereden havde vi store 
måledag. 
Klassen er tømt for årets skolearbejde, og når man lige kigger tilbage, har 
vi nået rigtig mange forskellige emner - Butik, Snøvsen og trivselstid. Vi 
har arbejdet med bogstaver og små ord, forskellige talopgaver, og lavet 

forskellige løb som 
styrker samarbejde og 
opmærksomhed. 
De er gode til at lave 
musik og værksted og vi 
havde en meget dejlig 
lejrskole. De er 
fantastiske til at lege 
alle mulige lege med 
fantasi rollelege eller 
boldspil. 
 
Med ønske til Rød om 
et fortsat dejligt skoleliv 
og en rigtig god 
sommer! 

Annie 



Turkis 

Om få dage (i skrivende stund) er vi alle gået på sommerferie og Turkis går 
ikke længere i 1. klasse. Det er svært at forstå, at der allerede er gået endnu 
et skoleår. Der er sket meget på det år i forhold til klassen socialt og fagligt, 
og jeg synes, at vi alle (også børnene) skal klappe os selv på skulderen. Vi 
har alle gjort en kæmpe indsats for at få klassens trivsel og dynamik på rette 
spor. Mine mange års erfaring som lærer siger mig, at jeres børn vokser 
både fysisk og mentalt hen over sommerferien. Jeg er overbevist om, at alle 
ønsker at fortsætte på samme spor næste skoleår, så vi styrker klassens 
trivsel endnu mere og fortsætter på de byggesten der allerede er lagt. Der 
er opbygget et rigtig godt fundament, der kan bygges ovenpå. 

Normalt vil vi på dette tidspunkt kunne sige hvem gruppelærerne er i de 
forskellige klasser, men det er ikke tilfældet i år. Jeg håber på at puslespillet 
går op, så jeg kan fortsætte med Turkis i 2. klasse. 

Det har været nogle helt fantastiske dage i Lærkereden, og det har været en 
fornøjelse at se hvordan de mange klasser har hjulpet hinanden og leget på 
kryds og tværs. Jeg ved, at I forældre har haft en del ekstra at se til i disse 
dage - en kæmpe tak for jeres hjælp til at få det hele til at fungere.  

Jeg håber, alle får en helt fantastisk og dejlig sommerferie og så ses vi på 
den anden side. 

Mange sommerhilsner  
Brian 



Indigo 

Kære Indigo og forældre i Indigo 

Tusind tak for endnu et skønt år i klassen. Jeg har nydt og nyder stadig hver 
eneste dag med jeres børn, og alle deres finurlige og sjove kommentarer og 
ideer. Det er en fornøjelse  
Børnene har selv skrevet lidt om deres uge i Lærkereden. I kan her læse, 
hvad de har lavet: 

Lærkereden
Mandag tirsdag og onsdag.
Vi slagtede en gris og spiste den og man kune 
prøve at puste lungerne op.
Vi lavede også snobrød og stjerneløb. Vi spillede 
fodbold. Vi gik gennem et minefelt. Lave havfruer 
i sand. Lærkereden
Lavet af Axel valde Woller

Lærkeraden
Mandag. tirsdag. onsdag.
vi fik snobrød og det smagt godt.
Vi fik stegt gris.
Vi Pustet lunger op af en gris.
Vi var på stranden og vi lavet San slotte og 
havfruer.
Vi laved stjerne løb.
Vi laved højde Spring.
Vi laved dåse kast og det var sjovt.(:
Vi syntes at det var godt.
Lavet af Thit Vega og Karla.



Lærkereden
Mandag,tirsdag,onsdag .
Mandag .vi spillede stikbold og hyggede Og leget
Tirsdag . Vi slagtet en gris og vi lavet snobrød. 

Onsdag. Vi laver stjerneløb med bronze grå lime 
guld Indigo turkis rød og lilla i stjerneløb 
lavede vi længdespring og minefelt og fodbold og 
hop og spring og dåsekast og byggede havfrue ud af 
sand
det var hyggeligt at være på Lærkereden
Kh Clara Emilie,Bjørk,Zoey,Jenna fra indigo  

LÆRKEREDEN
mandag tirsdag og onsdag
var vi på lærkereden.
vi spiste gris og vi lavet snobrød.
vi var på stjerneløb og vi bygede Sanslote
og vi spillet fodbold og vi lavet længdespring.

lavet af Silas Mathias og Willum . 

Lærkereden mandag tirsdag onsdag
Spise gris  og leget og lavet bål og stjerne 
løb. Vi spillede fodbold. Vi lavede længdespring. 
Vi gik igennem minefeltet. Vi byggede sandslot. Vi 
spillede volleyball. Vi var sammen med mt lime 
gold indigo tyrkis rød og lilla lavet af Kornelius 
Og Magnus og Malthe



Guld 
Vi har haft nogle 
fantastiske dage på 
Lærkelejren, hvor 
børnene har leget og 
hygget sig.  
Mandag var flere af  
indskolingsbørnene 
på stranden og lavede 
de flotteste sandslotte. 
Derefter var der gang 
i fodbold, stikbold, 
kongespil og 
forskellige lege oppe 
ved hytten.  

Tirsdag kom Jesper 
Lund og parterede en 
gris. De børn der 
havde lyst, fik studeret 
og undersøgt, hvad 
der er inde i en gris. 
Andre hjalp med at snitte og skære grøntsager ud. Sammen med noget af  
kødet blev det til den lækreste vikingegryde tilberedt over bål, som børnene 
spiste med stor velbehag.  
Onsdag blev børnene delt ind i grupper med børn fra alle klasser. De kom 
rundt til 6 forskellige poster, hvor de skulle lave forskellige aktiviteter.  
Det var en fornøjelse, at opleve store og små sammen og se dem 
samarbejde om forskellige opgaver.  

Tre fantastiske dage som en god afrunding på dette skoleår. 



Lime 

Så nåede skoleåret sin afslutning og 4. klasse er snart slut for Lime. Den 
sidste måned har stået på en del grammatik, forskellige sommeropgaver og 
en del oprydning. Derudover har vi taget hul på Børns Vilkårs 
fællesskabsskole materiale, hvor vi har lavet forskellige øvelser som handler 
om samarbejde og klasse diskussioner.  
Den sidste uge her op til ferien er altid lidt speciel. Men i år har den været 
lidt ekstra anderledes, da vi har tilbragt tre dage på Lærkereden, hvor 
fællesskabet også har stået øverst på listen. Der er bl.a. blevet snittet skeer, 
bygget i sand, kigget på en slagtet gris og diverse indvolde herfra, leget og 
lavet mange bål og snobrød. 

Nu mangler vi bare at få flyttet lokale, så vi efter sommerferien er klar til at 
blive en del af  de store på MT. 

Jeg ønsker jer alle den dejligste sommer.  

De bedste 
hilsner fra 
Maja 



Grå 

Kære Grå 
Skoleåret 2021/2022 lakker mod sin ende og det har været et af  de 
mindeværdige af  sin slags. Ny gruppelærer, nyt lokale, afsked med kendte 
ansigter og modtagelse af  nye. For mig som lærer har det også været et af  
de skoleår, som jeg sent vil glemme. Grå er en gruppe med humor (!), 
positivitet, nysgerrighed og omstillingsparathed. De er altid klar på de 
udfordringer, de bliver stillet overfor og de har altid en kvik bemærkning at 
få lettet stemningen med.  
Jeg ville ønske, at jeg skulle nyde (og udfordres) med endnu et år som jeres 
gruppelærer, men nogle gange bringer livet en spire i maven ;)   
Det nye skoleår byder også på nye ansigter, men jeg ved at Grå vil gå til det 
med al den glæde og åbenhed, som jeg har mødt. Både fra forældre og 
børn. Tusind tak for samarbejdet, udfordringerne og de erfaringer, I har 
givet mig med.  
Vi ses igen på NDF, når I er blevet rigtigt store og hormonerne kører 
endnu hurtigere rundt i jeres krop. Jeg ønsker jer alt det bedste! 
Sommerhilsner Amalie 



Brun 
Kære Brun 

"Om lidt bli'r her stille".... Det bliver godt for ørerne, 😉  men tomt i 
hjertet! Vi skal holde en velfortjent ferie og så ses vi om ca seks uger igen!  
I har været en helt igennem fantastisk gruppe at lære at kende. I har været 
nemme at lære at kende, I har vist tillid, været nysgerrige og kommet i 
overbygningen med glæde og gåpåmod. I startede året med at vise, at I 
kunne takle både de Bøhmiske Bjerge og sluttede af, med en forrygende 
festival. Jeg glæder mig til det næste år med jer også, hvor jeg ved, at der 
venter os nye eventyr.   

De seneste dages festival, har været en helt igennem udsøgt fornøjelse. Jeg 
har sådan glædet mig til at “vise” jer hvad sådan en er for en størrelse. Jeg 
håber virkelig, at I har taget konceptet til jer, at I har mødt nye venner (det 
ved jeg at I har), at I har fået prøvet jer selv af  og at I har fået mere “blod 
på tanden” ift at give den maks gas med musikken, så vi igen næste år igen 
kan gå på scenen med power. Fællesskabet har været forsømt under en 
Corona-tid….nu har vi givet den “en lige højre” og hold nu op; jeg elsker 
det.  

Kære forældre. tusind til jer også, for et skønt, skønt skoleår. I er en 
fornøjelse at “lave skole” med. Jeg ved, at vi sammen kan lave den bedste 
skole for vores unge mennesker, også når det driller.  
Jeg ved, at I hver især har lagt et stort stykke arbejde i, at være med til at 
lave verdens bedste festival for unge mennesker….og hold nu op, hvor har 
det altså været fantastisk. Det har været et kæmpe “energiboost” at være 
sammen med så engagerede mennesker! TAK. Den slags oplevelser med 
unge mennesker og børn (og voksne) er med til at skabe energi og 
samhørighed til hele næste skoleår…og mere til.  

Tilbage er blot at ønske jer alle en rigtig god sommer! Nyd jordbærerne, 
mulighederne og ikke mindst den danske sommer. 

God ferie til jer alle 
Kærlig hilsen  
Jose 


