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Gå glad i skole!

Marokko fremfører deres sang til Fælleslejren

August 2022



Nyt fra ledelsen

Kære forældre,

Så er vi igang igen og det er fantastisk. Fælleslejr, sambaoptog og masser af sol
og fællesskab er ingredienser til en hektisk, men lækker opstart på NDF. Tak for
jeres deltagelse til afslutningen af fælleslejren, med kåring af vinderen – det blev
Marokko, Oliver-prisen blev uddelt til Victor og Freja fra Sølv og vinderen af
fodbold-vm blev Tyrkiet. Vi fik sambadanset og spist is og helt trætte gik vi på
weekend.

Nogle år er det ekstra hektisk at få startet op, særligt hvis tiden frem til
sommerferien også har været travl. Og det har den været i år. Det har haft
betydning ind i ledelsen og desværre er Dorte sygemeldt lidt endnu. Vi arbejder
på gode vikarløsninger for de børn/klasser det involverer.

Helena har valgt at sige op pr. 30. september 2022, hun skal arbejde på en anden
skole. Skolen ønsker hende god vind fremadrettet. Imens vi afventer at få ansat
pr. 1. november 2022, så har skolen ansat Tina (har en BA i tysk, med sidefag i
engelsk) til at varetage undervisningen. Hun er startet som vikar i denne uge på
NDF.
Lørdag, den 17. september skal vi fejre skolens 40-års fødselsdag. Vi har et udvalg
som arbejder på højtryk for at få indbydelse og program ud til alle børn, voksne
og forældre. Mere om det på Viggo i de kommende uger.

Fællesskabet er fællesnævneren for det skoleår vi kigger ind i – og vi glæder os til
at lave skole sammen børn, voksne og forældre.
Velkommen tilbage efter ferien og velkommen til nye børn, voksne og forældre
Carina

Rengøring i de kommende weekender

Uge 35
Guld/Bronze

Skolen er udlejet fra lørdag morgen til søndag eftermiddag til Stine Petersen.

Uge 36



Brun og Indigo3
Lørdag er der udendørsdag fra 9�00 – 13�00

Uge 37
Sølv

Lørdag er der jubilæumsfest. Rengøring kan først foregå søndag.

Uge 38
Lilla

Uge 39
Skolen er lejet ud fra fredag aften kl. 19�30 til søndag kl. 15�00 til Vibeke Marx.

Rød

Uge 40
Turkis

Lørdag fra 9�00 – 13�00 er der udendørsdag.

Uge 41
Lime og Indigo 1

Arrangementer med forbehold for ændringer

Uge 35 Tirsdag: Bestyrelsesmøde
Torsdag: Udendørsudvalgsmøde

Uge 36 Lørdag: Udendørsdag for tilmeldte forældre

Uge 37 Lørdag: Skolens 40-års jubilæumsfest

Uge 38 Onsdag: Fællesskabsdag trinvis

Uge 39 Mandag: Udendørsudvalgsmøde
Tirsdag: Naturvidenskabsfestival i Kattegatcenteret
Onsdag: Brun på 8. klasses dag i UngNorddjurs
Torsdag: Forældremøder på mellemtrinnet



Uge 40 OB rejser i denne uge
Indskolingen og mellemtrinnet har teamuge
Lørdag: Udendørsdag for tilmeldte forældre

Fritteren

Kære Alle!

Så er skoleåret startet for fuld blæs. Fritteren er
tilbage som alle børns gode eftermiddage med krea,
værksted, Lego, leg, boldspil, hygge og meget mere.
Det har været en god uge med fælleslejer. Her har
fritteren, som altid fungeret som en tryg
eftermiddags Børnebase, hvor alt er ved det gamle.
Her kunne fritterbørn møde de voksne og børn som
man plejer, og slappe lidt af i krea eller til en film.
Det kan være tiltrængt at kunne trække sig hen i en
kendt ramme, imens fælleslejren buldre afsted med
nye børn/voksne og mange nye indtryk.
I fritteren er vi i fuld gang med at planlægge året og
det bliver et år fuld af alle de gode gamle fritter traditioner, men også nye tiltag.
Årshjulet vil blive tilgængeligt på hjemmesiden inden længe. Vi glæder os!

I den næste tid står fritteren selv
for at lave frittersnack, hvor det
førhen var mor Karen. Det giver
os nye muligheder for at tænke
mad i fritteren, og for at
involvere børnene i tilberedning
af maden. Så vi vil invitere
børnene med i køkkenet og lave
alt mulig lækkert, lige fra
græskarsuppe til kage. Køkkenet
er et sted hvor alle sanserne
kommer i spil, og der er en masse

god læring i at lave mad og være sammen i køkkenet. Mange får også åbnet
øjnene op for at smage på noget, man ikke har smagt før. Frem for alt er det sjovt
og hyggeligt at lave mad sammen.



Torsdag fortsætter som fast båldag, ligesom den var inden sommerferien.

De bedste hilsner fra
Fritteren

Lilla

Lilla er startet op efter sommerferien, og klassen er helt klar til skole og leg. De
har taget hele skolens område til sig og
bevæger sig hjemmevant over hele området.
Den lidt tumulte opstart med fælleslejr er gået
rigtig godt. Børnene har været i deres
familiegrupper og med storevenner, og det
har været en fornøjelse at se dem stå til
indmarch og deltage med sang og lys i øjnene.
Halvdelen af klassen sov på skolen, og
halvdelen tog hjem og for alle, var det den
rigtige måde at være med på. De nød fælles
morgenmad og særligt stjerneløbet har vi snakket
meget om.
Det var godt, at vi kunne holde forældremøde
inden fælleslejr og på den måde lave en tryg
opstart for alle og snakke om, hvordan klassen
kunne komme godt i gang med trivsel. Der er
allerede gang i fællesarrangementer for at styrke
fællesskabet i klassen.
Nu er vi i gang med almindeligt skema med
turdag mandag og de andre fag i resten af ugen.
Turdag er en god måde at starte ugen op og finde
hinanden i klassen efter weekenden.
Bogstavbogen og talbogen er sat i gang, og der er
god motivation i klassen for at arbejde med faglige opgaver.

Vi starter dagen med rundkreds og lytter lige
nu til korte sommerferiefortællinger fra
hvert barn. I timerne arbejder vi med en
struktur med korte - ca. 20 min, arbejdstid –



pause og ny opgave. Vi bruger ”timer”, så alle kan opleve overskuelighed og
fornemmelse af at kunne magte at sidde med en opgave.
Lilla er en flok, der leger med hinanden, og der opstår nye legerelationer, de
hjælper hinanden og er søde til at tage hinanden med. De er gode til at snakke på
skift og udtrykke sig om det vi taler om.
Med venlig hilsen
De voksne i Lilla
Camilla og Annie

Rød

Sikke en dejlig fælleslejr vi har haft. Børnene fra Rød gruppe har været rigtig

gode.

De kunne huske nogle ting fra sidste år, som bivuakker, sang og kampråb og

stjerneløbet. Alt det nye tog de godt imod.

De var gode til at være i familiegrupperne og hjælpe med forskellige ting, kigge

på og lege. Jeg hyggede mig med at se dem rundt omkring på skolen og ikke

mindst se dem synge og råbe kampråb sammen med deres familiegrupper.

Det var fint at nogle af børnene kom hjem for at sove og var friske og oplagte

dagen efter og de børn der overnattede her på skolen, klarede det rigtig fint.

Kl.20.10 var der helt ro og børnene sov godt helt til den lyse morgen kl.5.

Vi fik afsluttet Fælleslejren med et brag af et sambaoptog og jeg er sikker på, at I

fik nogle glade, men trætte børn hjem.

Nu er vi tilbage til almindelig hverdag med almindelig skole. I dansk arbejder vi

med bogstaver og lyde i Bogstavbogen. Den skal bliver her på skolen her i

starten.

Desuden spiller og leger vi og har fokus på at børnene og jeg lærer hinanden at

kende



Turkis

Jeg håber I alle fik nogle trætte og glade børn hjem onsdag aften efter

discofesten på dette års fælleslejr, for vi har en oplevelse af, at det har været en

rigtig god lejr. Endnu engang tak til de forældre, som modigt tilbød deres hjælp

til putning og overnatning. Jeg havde ønsket at få lokale 10 og lokale 7, så vi

kunne dele Turkis op i en pigegruppe og en drengegruppe, når de skulle sove.

Jeg havde desværre ikke været klar over, at lokale 10 stadig var depot for en del

overskydende ting fra Musik og teater-festivallen, for det var logisk nok alt for

fristende for drengene. Vi har forsøgt ikke at have lokalerne låst, men var efter et

vis spild i lokale 10 nødt til at låse engang imellem.

Jeg havde valgt, at Stine og jeg skulle putte pigerne, og når de sov, så ville jeg

trække mig til et lille lokale lige i nærheden. Christian og Ronni skulle være hos

drengene, men jeg var nødt til at være der også i det omfang det var muligt

(skulle også sørge for at ringe og gå over med de børn, som ikke kunne sove). 1

pige havde valgt ikke at overnatte og derudover kom 1 pige og 1 dreng hjem

senere om aftenen. Det må siges at være ret godt synes jeg. Så udover Søren, der

forgæves forsøgte at spille og synge godnatsang for dem, en sjov lydbog hvor

første sætning var noget a la “...Rosas mor, som havde en stor bagdel (måske blev

der læst mås eller røv)”, som blev sat på for at skabe ro (men klart havde den

modsatte effekt) samt en flok meget morgenfriske drenge, som kom løbende på

gangen med en træt far halsende efter for at forsøge at få dem til at være stille,

så har det alt i alt været en succes.

Jeg efterfølgende hørt, at en flok drenge fra Turkis er blevet overhørt i en

samtale tirsdag i Fritteren, hvor de grinende snakker om, at de fædre ikke kan få

dem til at være stille. Det kan man godt grine lidt af, men jeg synes faktisk, at det

er vigtigt at alle forældre til drengene i Turkis bør tage en god og alvorlig snak

med jeres barn om, at alle er medvirkende til at det kan blive en god oplevelse for

alle at overnatte på lejr. Det også lidt opsigtsvækkende, at én mor selv kunne

putte alle pigerne, da der var en helt anden ro der. Dermed ikke sagt, at der slet



ikke var problemer og lidt uro der, men trods alt slet ikke i den grad at det var

nødvendigt at være 3 voksne for at få ro.

Ps. det lykkedes Søren at synge godnatsangen for drengene til sidst, da jeg kom

tilbage fra Fritteren, hvor jeg skulle ringe et barn hjem.

Indigo

Kære børn og forældre i Indigo

Tak for en god start på skoleåret og en dejlig fælleslejr. Alle børn har gjort det
mega godt, og jeg så en masse smil under hele lejren Håber, I fik nogle glade
(og måske lidt trætte) børn med hjem fra skole fredag

Og nu begynder skoleåret i 3. klasse jo sådan rigtigt. I dansk er vi startet med
emnet “Navneord.” Vi arbejdede kort med det inden sommerferien, men nu skal
vi blive rigtigt kloge på ordklassen, lære at bøje ordene i ental og flertal og meget
mere. Her i 3. klasse kommer vi til at bruge portaler til rigtigt mange af vores
emner. Vi har selvfølgelig også bøger, men når vi dykker ned i særlige emner, er
det ofte online forløb, vi arbejder med. Derfor er det også særligt vigtigt, at
børnene husker at have en fuldt opladet iPad med hver dag

Jeg glæder mig til et alletiders skoleår.

Sensommerhilsner, Sasja

Guld

Vi har nu været igang i små 3 uger, og med en vellykket fælleslejr og nogle seje,
telt-sovende børn, er vi nu klar til at gå i gang med mere eller mindre almindelig
undervisning.

Det er min tanke med gruppetimerne, at et modul om ugen går til
trivselsarbejde, et modul går til grammatik, mens to moduler går til temabaseret
danskundervisning. Vi har ikke nogen arbejdsbog, så



meget af undervisningen kommer til at foregå gennem fagportaler på børnenes
Ipads.

I dansk indtil videre, har vi kigget på begrebet kronologi. Ud fra det har børnene
lavet en handlingsbro over deres sommerferie, som de efterfølgende har
omskrevet til tekster.
Dem har jeg nu læst igennem, og der ud fra udvalgt et par grammatisk emner til
hver elev, som det vil være relevant at træne. Det kommer til at foregå gennem
en fagportal der hedder grammatip.dk, hvor jeg både kan tildele børnene
relevante grammatiske emner, men hvor de også altid kan øve løs derhjemme,
hvis man savner noget at lave.

Desuden er meget af vores tid gået med at lære hinanden at kende. Der er stadig
meget uro i klassen, og jeg gør mit bedste for at prøve forskellige ting af, men det
er tydeligt at der stadig er mange ting der skal falde på plads, før vi kan have god
undervisning sammen. Det tænker jeg at både børnene og jeg er lige
interesserede i lykkes, så vi klør på så godt vi kan (:

Lime

Kære alle

Et nyt skoleår er i gang, og vi er fulde af ny energi og gå på mod. Lime er flyttet
ned på MT2 og er blevet en del af de store på mellemtrinnet. Det giver nye
mulighed som bordtennis i frikvarterne og mikroovn i klassen.

5. klasse byder også på et nyt fag, tysk. Alle glæder sig meget til at hverdagen for
alvor starter, og det nye fag får lov at blomstre. Traditionen tro startede vi jo
skoleåret ud med fælleslejr. Temaet var lande igen i år, og som Lime siger: “Det er
dejligt, at alt er tilbage ved det gamle igen”. Der blevet lavet kampråb, sange,
bannere, flag, bygget bivuakker og udsmykning hertil. Som førstegangs fælleslejr
deltager var det helt magisk at opleve, hvordan store bare tog hånd om de små,
som den mest naturlige ting i verden. Lejren blev afsluttet med det fineste samba
optog hvor mange Lime børn gik i fronten og dansede.



Nu er vi klar til hverdagen med læsning, grammatik, tjanser og det gode
fællesskab.

Jeg glæder mig til en dejlig efterårsmåned i Lime.

De bedste hilsner fra Maja

Grå

Kære alle

Hverdagen har indfundet sig efter fælleslejren, som de fleste af eleverne har
udtrykt stor tilfredshed med.
I dansk tager vi så småt hul på det første danskforløb, som har fokus på stavning,
og alle har fået udleveret Stavevejen, årets arbejdsbog.
Eleverne har fået nye siddepladser, og i den forbindelse har jeg sat
fordelingshatten på mit eget hovede - og der bliver den!
Vi har jo sagt goddag til en håndfuld nye elever, der har meldt sig ind i Grå, både
lige før og lige efter sommerferien, og vores siddepladser og grupperinger har
også til formål at få de nye elever godt inkluderet og at få åbnet fællesskabet -
endnu mere.
Eleverne har endelig også fået introduceret årets første skriveopgave, og er gået
i gang med ildhu og en positiv indstilling!
Jeg glæder mig fortsat til årets gang i Grå.
De bedste hilsner
Anna Birgitte

OB

Kære alle forældre og børn i OB

Det har været helt fantastisk at starte skoleåret med et brag af en fælleslejr. Vi
har i den grad nydt, at vi har måttet være sammen på kryds og tværs uden
diverse restriktioner. Det er godt for både børn, voksne og fællesskabet.

Vi har fået Bronze gruppe over i OB, og det er en fornøjelse at se, hvordan
gruppen hurtigt har taget både bygningen, de nye lærere og kammerater til sig. I



dette skoleår vil vi især sætte fokus på vores gode miljø, følelsen af nærvær og
fællesskab, og netop derfor har det også været så vigtigt at starte op med en
fælles “fest” i form af fælleslejr. Vi har nydt det!

Lige om lidt ses vi til de første forældremøder, der omhandler årsplanerne
primært. Og allerede ugerne efter efterårsferien ligger årets første
skole/hjem-samtaler for alle tre OB-klasser.
Hold øje i kalenderen og vær opmærksom på, at der lægges tider ud til
tilmelding.
Kærlig hilsen OB-teamet


