
NORDDJURS FRISKOLE
Gå glad i skole!

Legepatruljen er i gang igen, og det er en stor glæde for både store og små

September 2022



Nyt fra bestyrelsen

Skoleåret er allerede godt i gang og det er fantastisk at mærke, at både
personale, elever og forældre bakker op om alle skolens værdier og
arrangementer.

Først 1. skoledag og fælleslejren, der traditionen tro blev afsluttet med et
fantastisk sambaoptog, sange og kampråb. Det er en fornøjelse, at se
kreativiteten og det unikke sammenhold der skabes på tværs af årgangene i løbet
af lejren.

Senest har skolen fejret sin 40-års fødselsdag, hvor både tidligere- og
nuværende elever, personale og forældre skabte en magisk stemning. Og ikke
mindst støttede og gav en god opbakning til både boder og indslag på dagen.

Desuden var arbejdsgruppen for den nye legeplads også til stede. Cecilie og
Stine har bedt os takke jer igen, for jeres kæmpe opbakning. Den nye legeplads
er en stor opgave, så det var fedt, at mærke støtten ved det første step, ud af
mange, i tilblivelsen af en ny legeplads. Kontakt Cecilie Hammerum eller Stine
Petersen, hvis du ønsker at være en del af arbejdet.

Slutlig vil vi takke jer for jeres engagement, det sætter vi stor pris på - og vi som
samlet bestyrelse, står som altid til rådighed for konstruktiv dialog.

Mvh. Bestyrelsen

Nyt fra ledelsen

Kære forældre,
Fællesskabsskole, fællesskabsdag, anderledes dage og uger og skolens
fødselsdagsfest har været en stor del af programmet frem til nu. Sikken en fest
og tusind tak for alle jer forældre som kiggede forbi om aftenen. Det var
mageløst at møde tidligere ansatte, forældre og børn i løbet af
eftermiddagen og aftenen. Musikken spillede og baren havde travlt – det var en
god fest. Og stor jubel og taknemmelighed skal der også lyde i forhold til
indsamlingen til legepladsen. Sikken et arbejde Cecilie og Stine P. har lagt for
dagen og wow nogle flotte præmier der blev udloddet. Tusind tak for jer.



Efteråret er landet og det henleder opmærksomheden på cykellygter og særlig
opmærksomhed i trafikken og på parkeringspladsen om morgenen. Sæt farten
ned og hold øje med de mange store som små som cykler i skole.
Anna har valgt at sige op pr. 23. september 2022, hun ønsker ikke at være lærer
og skal i stedet bruge tid på sin familie. Skolen ønsker hende god vind
fremadrettet og håber at vi meget snarligt kan lave en god løsning for Guld, som
lige nu er uden gruppelærer.
Her i uge 40 rejser vores store børn. Sølv rejser til Island og Bronze rejser til
Tjekkiet. Brun rejser i foråret, for deres rejse er desværre blevet aflyst af
rejseselskabet. Der arbejdes på en god løsning for Brun på den anden side af
jul/i foråret.
I uge 40 leger mellemtrinnet avisredaktioner og vi glæder os alle sammen til at
læse NDF avisen, mon ikke den udkommer elektronisk til os alle sammen. Og i
indskolingen skal der også være plads til fordybelse, de har ligeledes teamuge i
uge 40.
Fremadrettet kigger vi ind i nogle forhåbentlig spændende ansættelsessamtaler i
uge 41. Skolernes motionsdag er det sidste der sker inden vi går på efterårsferie.
Indskolingen og mellemtrinnet laver aktiviteter på skolen og overbygningen er
ude af huset og samarbejder med kommunens skoler om spændende
idrætsaktiviteter. Sponsorudvalget pønser på at lave en indsamling til fordel for
legepladsen på motionsdagen og de skriver ud til alle forældre op til.
I uge 42 er fritteren åben for tilmeldte børn fra mandag til onsdag. Mon ikke de
laver efterårsaktiviteter.
Og på den anden side af efterårsferien kigger vi ind i en periode hvor der er
forholdsvist roligt – så roligt som der nu er på en skole fyldt med boblende
kreativ energi og glade børn og voksne.
Glædelig efterårsdag til jer alle sammen
Carina

Rengøring i de kommende weekender

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.



Søndag låner Indigo salen fra 8-16.

Uge 41
Lime og Indigo 1

Uge 42
½ Sølv

Skolen er lejet ud fra lørdag til søndag til Louise Ringsted.

Uge 43
Grå og Indigo 2

Lørdag låner Turkis skolen fra 9-16.

Uge 44
Bronze/Guld

Uge 45
Brun og Indigo 3

Uge 46
Lilla

Arrangementer med forbehold for ændringer

Uge 39 Mandag: udendørsudvalgsmøde
Onsdag: 8. klassesdag for Brun
Forældremøde i Rød, Turkis og Indigo
Torsdag: forældremøder i mellemtrinnet
Lørdag: Sølv rejser ud i verden
Søndag: Bronze rejser ud i verden

Uge 40 Teamuge i indskolingen og mellemtrin
Mandag og tirsdag: skolehjem i Lilla
Fredag: Sølv + Bronze kommer hjem
Lørdag: udendørsvedligeholdelsesdag for tilmeldte forældre

Uge 41 Mandag: skolehjem Lilla
Fredag: skolernes motionsdag



Uge 42 Mandag-onsdag: fritteren er åben for tilmeldte børn

Uge 43 Sølv i praktik/brobygning hele ugen
Tirsdag: skolehjem Rød
indskrivningsmøde for kommende skolestartere
Onsdag: bestyrelsesmøde og skolehjem Indigo og Turkis

Uge 44 Tirsdag: skolehjem Indigo, Guld og Lime
Onsdag: skolehjem Rød, Turkis, Guld og Sølv
Torsdag: skolehjem Lime
Torsdag og fredag er der fotografering for dem der ønsker
Lørdag: bestyrelsesdag fra 9-16

Uge 45 Tirsdag: skolehjemsamtaler i OB
Torsdag og fredag er personalet på pædagogiske dage
Pædagoguddannelsen passer på skolen og 0.-6. klasse
Overbygningen arbejder hjemmefra

Fritteren

September har været en sensommer
måned med masser af solskin, hygge og
mange sjove aktiviteter i Fritteren. Det er
et godt tegn på, at dette skoleår bliver
rigtig godt.
Alle hygger og leger godt og på det samme
tidspunkt er der en masse aktiviteter som
sættes i gang: cykeltur med de store,
rullerdag, just dance, tegne konkurence,
høstning af hyldebær som blev til lækker
saft, kagebagning, æblepressning, lækker
bålmad (pandekager, popcorn, skumfiduser, osv.), gipsmasker, bamsedag,
wellness og en masse fri leg. I kan følge lidt med i vores aktiviteter på Facebook.
Det har været en fornøjelse at se hvordan de bare hygger sig med hinanden
uanset hvilken klasse de går i og gør deres bedste i aktiviteterne. Mega seje børn
vi har!
Vi er også i gang med at lave de fedeste hårbånd som vil blive solgt på vores



loppemarked i november (i vil høre mere om det på et senere tidspunkt).
Den frie leg er en vigtig del af fritteren og
derfor laver vi ikke faste aktiviteter hver
dag.
Den frie leg er bl. A. Med til at skabe sociale
kompetencer. Derfor, vil vi gerne give plads
til børnenes fri leg på kryds og tværs af
klasser. Så, hvis børnene har en god ide om
at lave noget sjovt eller kreativt, går vi bare i
gang. Vi keder os aldrig i fritter!
I den kommende tid hygger vi med
aktiviteter og hyggeby med bål hver torsdag, hvis
vejret tillader det. Nuværende kalender hænger i fritteren og er lagt ud på viggo
og kommende aktiviteter kommer på viggo i løbet af næste uge.
I må gerne holde lidt øje med aktiviteterne og hjælpe med at huske ting hvis nu
jeres barn eller børn overhører at der f. eks. er gamerdag, legetøjsdag eller
bamsedag. Især hos de
yngste som ikke kan læse.
Husk at have en god madpakke med til hele dagen,
især hvis man skal være her længe.
Vi får frittermad hver dag mellem 13 og 14, men det
er som regel en snack. Husk også at
man skal have drikkedunk med.
Husk at melde til eller fra Efterårsferiefritter!
Husk Glemt tøj! – kasserne bliver tømt snart
Husk at fylde skiftetøj op, regntøj og gummistøvler
og vandtætte sko!
De bedste hilsener
Fritter teamet

Lilla

I Lilla er vi kommet rigtig godt i gang med en skoledag, hvor vi arbejder med
bogstaver og tal både i bøgerne, men også i værksteder på små hold. Vi har
dekoreret tal med forskellige materialer – tegne, male, pallietter, fjer, sy, papirriv
og stof.
Klassen summer, når opgaverne løses, og der er en fælles lyst og stemning for at
lave opgaver. Morgentimerne starter med rundkreds og en sang og snak om



weekenden eller andet vi er
optaget af.
Nu kommer efteråret, så vi træner
at få det rigtige tøj på og bruge
garderoben til sko og jakker. Hver
mandag er vi på tur og i september,
har vi været i snegleskolen og
bygge huler i faste grupper. De
grupper de sidder med i klassen
som også er arbejds -og
legegrupper.
Vi øver at blive med sin gruppe og
sige ja til en ide eller leg, som ikke
var det, man selv havde allermest
lyst til. Legegrupperne er sammen i
10 pausen og de skiftes til at bestemme, hvis ikke de bare er enige.
I uge 40 som er temauge skal vi arbejde med overskriften: Hvem er jeg?
Vi skal lave foldebøger, med sit hus, værelse, interesser, tegne os selv og meget
mere.
Vi skal samle en klassebog med alle børnene og deres familier.
Og hver dag skal vi lave ”tyggegummilektier” som styrker mundmotorikken.

Hilsen fra Lilla
Camilla & Annie



Rød

Kære Rød og forældre,

Rød er en dejlig, aktiv og nysgerrig gruppe.
De arbejder godt i timerne både med bogstavbogen, spil og forskellige lege og
aktiviteter.
Vi arbejder fortsat med bogstavernes navne, forme og lyde. Vi har nu været
igennem S,M,I, U, L, B, E og N. Vi øver os på, hvordan de små bogstaver ser ud og
skrives og øver os på at sætte dem sammen til ord. Derfor arbejder vi også med
vokaler eller konsonanter og klapper stavelser.
Børnene har lært nogle små spil og lege at kende og de er ret gode til at sidde i
mindre grupper og arbejde med det. Det fungerer rigtig godt med en daglig
rutine med mange faste gentagelser.

Op til jubilæumsfesten arbejdede de rigtig godt med at lave fisk til fiskedammen.
De gik meget op i det. De var gode til at stå i boden og der var stor aktivitet hos
dem.

De leger godt i frikvartererne og har selvfølgelig ind imellem brug for hjælp til at
løse mindre uenigheder eller konflikter. De er gode til at hente hjælp hos os
voksne.

Turkis

I sidste uge havde klassen vikar, da jeg var på ferie. Jeg kan høre, at det er gået

okay. Der er altid forskellig opfattelse af uro og forstyrrende adfærd, hvilket jeg

kan høre, at børnene ikke er helt enige om. Men jeg har snakket med Silje, og

hun har beskrevet for mig, at det er gået fint.

De var i biografen og se Encanto, og i denne uge vil vi arbejde lidt med filmen og

temaerne i filmen. Vi skal bl.a. snakke om Encanto i forhold til Verdensmålene.

Snakke om venskabe, inklusion, åbenhed overfor dem, der ikke er som os selv, og

verden uden diskrimination (Disse passer fint ind under Verdensmål nr. 10�

MINDRE ULIGHED). Vi skal også bruge tid på genfortælling.



Fællesskabsdagen lød til at have været en god dag, hvor de bl.a. nævner sjove ting

de har lavet sammen med Brun. Og flere nævnte i evalueringen, at det var godt,

at man blev blandet og ikke automatisk kom sammen med ens storeven - vigtigt

at lære flere at kende.

I næste uge (uge 40) hvor overbygningen er på udlandsrejser, har vi anderledes

skema. De har mig i alle timerne og møder fra 8.15-11.45. Børnene har været med

til at bestemme noget af det vi skal lave i den uge og skemaet/programmet ser

således ud:

Mandag 1. modul: Bloomsights

Mandag 2. modul: Brætspil/tegne

Tirsdag 1. modul: Matematik (lego og andet)

Tirsdag 2. modul: Matematik (lego og andet)

Onsdag 1. modul: Bloomsights

Onsdag 2. modul: Dansk (anderledes dansk)

Torsdag 1. modul: Se film

Torsdag 2. modul: Se film (lege hvis der er mere tid)

Fredag 1. modul: Bloomsights

Fredag 2. modul: Salen

De skal som altid have en opladet iPad, Tablet eller bærbar med alle dage.



Guld

Kære alle

Vi har desværret måtte tage afsked med Anna, som har besluttet at hun ikke skal
være lærer på NDF mere. Det betyder at skolen, og især Carina, har arbejdet
hårdt for at finde en løsning, som er langvarig for Guld. Det er nu, helt
skemateknisk, faldet på plads, og jeg er ny gruppelærer i Guld.
Det er jeg samtidig med jeg er gruppelærer i Lime, og jeg glæder mig virkelig
meget.
Jeg brænder for børnene på mellemtrinnet, og jeg glæder mig til at bruge alt min
tid sammen med dem og få dem bedst igennem deres tid hos os.
Vi skal nu lærer hinanden endnu bedre at kende. Heldigvis kender jeg dem
allerede da jeg har undervist i natur/teknologi i Guld, og det fortsætter jeg
heldigvis med.
Vi har de sidste uger arbejdet med Europas lande, og forløbet er nu afsluttet med
en fremlæggelse og fremvisning af flotte plancher. Disse kan ses udenfor døren
ind til Gulds lokale.
Jeg ser meget frem til at tilbringe endnu flere timer sammen med Guld

De bedste hilsner fra
Maja

Lime

Kære alle

Så gik vi ind i efteråret, og en måned hvor det
meste af tiden har været helt normal skolegang.
I dansk har vi arbejdet med eventyr. Vi har læst
‘Den flinke jæger’ og snakket om det magiske
ved eventyr. Vi har fundet ud af hvilke træk
eventyr har, specielt noget med tal og
aktantmodellen. Nu er alle i gang med at skrive
deres eget eventyr. Derudover arbejder vi hver
mandag med grammatik, i øjeblikket kæmper vi
med udsagnsled, grundled og kommaer. Det



kræver stor koncentration og tålmodighed for mange.
Onsdag den. 21 september var der fællesskabsdag for hele skolen. Det betød for
Lime at vi var sammen i klassen hele dagen og arbejdede med emnet ‘Trygge
fællesskaber på nettet’. Vi fik vendt mange forskellige dilemmaer, og børnene
kom med forskellige forslag til hvordan voksne kan hjælpe så det bliver trygt at
færdes på nettet. De lavede forskellige produkter som er blevet fremlagt for
resten af klassen. Der er blevet lavet plancher og film af forskellig karakter.
Nu ser vi frem til en oktober måned, som byder på emneuge, motionsdag og
efterårsferie.

De bedste hilsner fra
Maja

Grå

21. september var der Fællesskabsdag på skolen. I Grå arbejdede ved med noget
af det materiale, som var blevet tilsendt af Børns Vilkår.
Men der var også tid til dejligt samvær med lillevennerne i Lilla omkring bålet og
i Æblelunden.
Årets første aflevering i dansk er skippet afsted i Classroom, og ellers er
september bl.a. gået med fælleslæsning af V af Cecilie Eken. Dens temaer har
været omdrejningspunkt for gode klassesamtaler om venskab, sorg, afsked med
barndommen, mod, valg og håb.

OB
Naturvidenskabsfestival for de
ældste klasser på NDF

Igen i år tog 6.-9. årgang
afsted i naturvidenskabens
tegn.

Vi havde en super god dag på
Kattegatcentret med masser af
forsøg, inspiration, oplevelser
og undersøgelser.



Mange af de elementer, som vi
undersøgte giver videre
inspiration til hverdagens
naturfagsundervisning på NDF. Vii
kunne også konkludere at vores

egne etablerede naturfagsprojekter i OB
naturfag ligger fuldt ud på højde med, hvad
vi ser på de videregående uddannelser. Vi
kan med tryghed sende vores elever ud i en
naturfaglig fremtid.

Vi har brug for hver og én elev, som kan
omdanne gode ideer til konkrete løsninger i
en fremtid, hvor engineering, innovation og
hacking er vejen frem. Vores børn er
fremtiden med bæredygtig energi og
bæredygtig produktion.

“Naturvidenskabsfestivalen er en national
festival, som finder sted hvert år i uge 39.
Festivalens mål er at skabe en faglig
ramme for lokale og nationale aktiviteter,
som engagerer børn og unge.
Festivalen bidrager således til at give børn
og unge en oplevelse af, at de
naturvidenskabelige og teknologiske fag
er relevante, kan påvirke deres hverdag,
og at de ved at bruge naturvidenskabelige
metoder kan udforske, forstå og forandre
verden.



Naturvidenskabsfestival faciliterer en kreativ platform, som kan bruges til at
engagere elever fra grundskoler og ungdomsuddannelser i fagenes
forunderlighed og relevans og give dem gode, spændende og anderledes
oplevelser med naturvidenskab og teknologi.” (Kilde: naturvidenskabsfestival.dk)

Vi glæder os til at kunne deltage igen i 2023

Mvh
OB teamet


