
NORDDJURS FRISKOLE
Gå glad i skole!

MT børn på besøg hos Sundbonde John Eriksen på Næsgaard

Oktober 2022



Nyt fra bestyrelsen

Oktober lakker mod enden, som har budt på færre skoledage, da vi alle
forhåbentligt har nydt en god efterårsferie.
Alle eleverne gjorde sig godt fortjent hertil, da de gav den gas til motionsdag. Det
er herligt at se, hvordan børnene samles om et aktivt arrangement, hvor alle yder
med det bedste de kan.

Skolen er pyntet til Halloween, og børnenes kreationer pynter rundt omkring.
Det er (u)hyggeligt at gå på tur i Fritteren, og se udstillingerne.

Bestyrelsen har stået i en oktober måned, hvor vi har set ændringer måtte ske.
Dorte fratræder sin stilling, og vi i bestyrelsen vil gerne ønske Dorte alt det
bedste fremadrettet og takke for 9 gode års tjeneste. Hendes arbejde vil senere
blive markeret ved en reception.

Nu begynder arbejdet med at konstituere Carina som leder. Også til hende skal
der lyde et kæmpe tak, for alt det arbejde hun ligger i, at skolen trygt og godt
føres videre. Dette vil stå på, mens vi skal ud og finde en ny skoleleder til
Norddjurs Friskole. Vi vil gøre os umage for, at finde den helt rigtige til netop den
post, så Norddjurs Friskoles kerneværdier kan blomstre i sin pragt.

Mvh Bestyrelsen.

Nyt fra ledelsen

Kære forældre,
Skole/hjem samtaler og forældremøder fylder i kalenderen i øjeblikket og frem
mod midten af november, skal der tales om hvordan skoleåret er kommet i gang
og hvilke tiltag der er på bedding fremadrettet i de enkelte klasser.
Det er også i november (torsdag, den 10. og fredag, den 11.) at personalet tager på
pædagogiske dage. Vi skal om torsdagen have genopfrisket vores 1. hjælpsbevis
og fredag/lørdag skal vi sammen med de jysk/fynske lilleskoler fordybe os i
overskriften ”fantasi, fællesskab og frihed”.
Når vi er på pædagogiske dage, så kommer der studerende fra
pædagogseminariet og passer skolens fritter og alle børn fra 0. – 6. klasse.
Overbygningsbørnene får opgaver som de skal arbejde med



hjemme. Mere om dette når vi nærmer os. Gruppelærerne giver besked så alle
børn kan være godt forberedte. Vi ved ikke hvad de studerende kommer til at
lave med børnene i detaljer, men vi ved at det overordnede tema er ”OL”.
Efteråret betyder blade på veje og cykelstier, mørkere morgener, regn og rusk.
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
Glædelig efterårsdag til jer alle sammen
Carina

Rengøring i de kommende weekender

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

Uge 47
Rød

Uge 48
Turkis

Uge 49
Lime og Indigo 1

Uge 50
Grå

Uge 51
½ hold Sølv



Arrangementer med forbehold for ændringer

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

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

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

Uge 46

Uge 47 Tirsdag: 9. klassesdag for Sølv

Uge 48 Tirsdag: Juleklip på MT
Onsdag: bestyrelsesmøde

Uge 49 Terminsprøver i Sølv hele ugen

Uge 50 LETEX hele ugen

Uge 51 Mandag: julefest på NDF
Tirsdag: sidste skoledag inden juleferien
3. klasse, Indigo, har kaffe/kage bod. Stiller op og rydder op.
Onsdag: skolen holder ferie

Uge 52 Juleferie

Uge 1 Onsdag: første skoledag efter ferien



Fritteren
Efteråret og de smukke farver er over os. Halloween stemningen har også sneget
sig ind, ja i næste hvert hjørne. En skøn tid på året og især, hvis man er til det lidt
uhyggelig hyggelige.

Vores nye kollega Camilla T er startet op i fritter, nu hvor Mirela er kommet i
skoledelen fuldtid. Vi siger alle et Stort velkommen - vi glæder os til, at lærer dig
at kende �0)
Til Mirela vil vi alle sige en kæmpe stor tak. Du er en ener og har været helt
fantastisk, at have i vores team. Vi vil savne dig og er super glade for, at du
heldigvis stadig er blandt os i skoledelen.

I den sidste tid er der kommet gang i
vores hyggehulen projekt. Vi har haft
nogle søde forældre som har hjulpet til på
udendørs dag, så nu er der en ny
sofa-scene og inden længe sættes Lego
pladerne op.

Sofa-scenen er et kæmpe hit og bliver
flittig brugt fra fritter start til slut. Der
kan nemlig stilles alt muligt hen foran og
så er det pludselig en borg eller en hulen
eller bare et sted hvor man kan slappe af
eller pøle lidt i puderne. Skønt at se,
hvordan de hygger og er kreative sammen
i legen.

Indigo pigerne har i denne måned været i fuld sving med et stort maler projekt.
De har haft billedkunstlokalet helt for sig, sammen med Rikke og de har lavet det
sødeste kunstværk. Det kommer op at hænge inden længe.

I Efterårsferien var der meget få børn, så der hyggede vi med leg, spil og onsdag
var de få afsted på tur til Grenå museum.

I oktober hører sig også græskarsuppe til eller en hokkaido suppe som det rigtig
hedder, så det har Marie og nogle søde børn lavet til os alle. Vi nyder variationen
i forhold til frittermad og forsøger, at prøve forskellige ting af. Vi har gode
erfaringer med, at børn udvikler deres madmod og udvalg af mad, hvis de selv er



med i processen. Det at se andre børn
prøver nye ting af eller bare spiser andet
end de selv gør, vækker som oftest en
nysgerrighed og til sidst modet til, at
smage. Det er det, vi kalder at være
madmodig ! Og det er alle vores
fritterbørn.

I den kommende tid fordyber Holger og
flere børn sig i et lille træ projekt med
mange forskellige slags sandpapir, olier
og voks. Spændende at se slut resultatet.

Vi skal i uge 44 lave bolcher og forsætte
vores kreative produktioner til vores
kommende loppemarked.

LOPPEMARKED er fredag d. 18 nov, hvor alle fritterbørn får mulighed en bod.
Her kan man sælger alt det, man ikke bruger mere. Legetøj, tøj, sko og andre
ting, man lige finder. Forældre må meget gerne komme med og hjælpe og
selvfølgelig tjekker alle boderne ud. Inviter gerne resten af familien, venner og
naboer. 50 % af alle solgte varer går til et fantastisk formål - vores nye legeplads.
Mere Info ligger på Viggo i fritter-forældrerum.
Vi glæder os meget..

Praktisk info - Anderledes dage i uge 45�

Torsdag og fredag d. 10-11 nov. kommer
der en stor flok pædagogstuderende og
passer alle vores fritterbørn. Alle børn på
skolen. Vi ansatte drager afsted på
pædagogisk dage og vender først tilbage
mandag.
Hver klasse får hver deres gruppe som
har forberedt en masse aktiviteter. De
bliver oftest overført videre til fritter. De
kommer ikke til, at kede sig med så
mange aktive kommende pædagoger
omkring sig. Der vil selvfølgelig bliver



oplyst om særlige forhold eller andet som er vigtig, at vide omkring vores børn
og daglige gang i fritter.

Efterårsvejret sætter ind ! - Husk…

Overtøj, hue og vanter inden længe - et ekstra sæt regntøj/overtræksbukser og
sko med, hvis det regner meget. Sko der er vandtætte holder desværre ikke, hvis
der er vandpytter og meget vand. Gummistøvler kan knap tage det, hvis
vandpytterne får en ordentlig omgang.

Ekstra skiftetøj - især strømper og bukser.

Nye aktiviteter kommer op i uge 44 �0)

De bedste hilsener - Fritterteamet

Rød

Vi havde en dejlig gruppelæreruge i uge 40. Vi
fik lavet familie- foldebøger og hygget os med
at læse og spille forskellige spil.
Jeg nåede ikke at få læst individuelt med
børnene, det gør jeg i stedet løbende de næste
uger.
Vi var også på et par dejlige ture i anlægget og
ved møllen. Det var rigtig hyggeligt og dejligt
at være lidt væk fra skolen.
Motionsløbet klarede børnene virkelig flot. Alle

var
engagerede og løb og gik alt hvad de kunne. I
alt blev det til 77,5 km. Det er da ret godt gået!

I dansk arbejder vi videre med Bogstavbogen.
Vi er nu kommet til d. Vi øver meget på de små
bogstaver og er i gang med små læse og små
skriveopgaver.



I må meget gerne lige tjekke op på børnenes penalhuse. Der mangler lidt af hvert
rundt omkring...

Marie og jeg vil gerne invitere til skole/hjem samtaler d. 9/11 og den 15/11.
Jeg lægger et spørgeskema ud en af de næste dage.

Turkis

D. 10. og 11. november er personalet på Norddjurs Friskole på pædagogiske dage,

og skolen “overtages” af pædagogstuderende. Jeg har haft møde med de 4

studerende, der skal have Turkis. Jeg har snakket med dem om hvordan vi

normalt gør i klassen og hvad der fungerer bedst for klassen. Jeg ved at de vil

lave noget anderledes, så I må gerne forberede jeres barn på, at der de to dage

kommer andre voksne og laver noget sjovt og anderledes. Men også at det er

vigtigt at gå til de nye voksne, så de kan hjælpe, hvis der skulle opstå problemer.

De 4 studerende, der skal være i Turkis har fået grundig information, og jeg

håber og regner med at det bliver nogle gode dage.

Husk at tjekke og melde ind på spørgeskemaet omkring de kommende skole

hjem samtaler d. 2. og 9. november.

Som jeg nævnte på forældremødet d. 26. oktober, så er der virkelig faldet meget

ro over klassen og de er blevet rigtig gode i timerne …også for det meste, når der

har været vikar. Og husk at de stadig øver sig, så så længe det går bedre, så er vi

på rette vej.

Indigo
Kære forældre i Indigo

Vi håber, I har haft en dejlig efterårsferie, og

har fået ladet batterierne op



Tak for en god første omgang skole/hjem-samtaler, vi ser frem til de sidste
næste tirsdag.

Vi havde en skøn klasselæreruge i uge 40. Vi havde to gode ture ud af huset, og
måske særligt turen på museet var en fed oplevelse. Der vil vi helt sikkert gerne

ned igen Børnene undersøgte alt, hvad der kunne undersøges i udstillingen
“Fire veje til Norddjurs.” Nogle kendte udstillingen, mens det for andre var første
gang, de var på museet. I løbet af ugen fik vi også spillet “Kattejammer rock” i

musik, lavet pandekager over bål og pyntede

klassen op til halloween

Vi har nu også haft legegrupper et par gange.
Børnene har leget rigtig godt sammen på kryds og
tværs, og flere har glædet sig til det blev fredag. Vi
voksne synes at kunne se, at legegrupperne
smitter positivt af på de øvrige frikvarterer.
Børnene leger i nye konstellationer end de vanlige,
og flere fælles lege for hele klassen bliver prøvet af.
Børnene er gode
til at bede om tid i
klassen til at
snakke regler, så
alle er med på

legenes præmisser, hvilket giver de bedste

forudsætninger for en god legeoplevelse

Efterårshilsner fra Sasja

MT

Oktober går på hæld, og i takt med, at dagene er blevet kortere, har der nu
indfundet sig en  hverdag med lidt mere
fred og forudsigelighed, end
sommermånederne byder på.
I uge 40 havde vi emneuge, mens OB var
ude i verden.
På MT havde vi besluttet at lave en avis
med forskellige redaktioner, og selvom vi



den uge var ramt af sygdom, fik vi lavet en avis med reportager, reklamer,
annoncer, tegninger, fotos, interviews osv, og nogle af redaktionerne var på ture

ud af huset til bla. museet og en af
Kolindsunds gamle gårde.
Sportsredaktionen havde arrangeret en
fodboldkamp, så der blev noget
live-sport at skrive om :-)
Skolernes Motionsdag lige før
efterårsferien blev afviklet på vanlig vis
med et løb ude omkring golfbanen,
heldigvis i tørt vejr. Alle kom 5 kilometer
rundt - og en håndfuld
det dobbelte!

I sidste øjeblik fik vi inviteret forældre til at løbe med, og det var der nogle
stykker, der tog imod. Det kunne vi godt tænke os at gøre igen - det er dejligt at
løbe sammen, voksne og børn.
I de kommende uger afvikles efterårets skole/hjem-samtaler på MT - og
derefter bevæger vi os frem mod de mørke dage, julen og solhverv.

Efterårshilsner fra
Team MT

OB
Den seneste måned i OB har budt på mange ting ud over den almindelige daglige

undervisning.

Først har Bronze og Brun

været ude at prøve et

Escape Room. Det er ved

at blive installeret i det

gamle vandværk på

hjørnet af Parkvej ind

mod Sundhedshuset. I

den forbindelse har vi

hjulpet med at afprøve

det og komme med

feedback, inden det



åbner for besøg af andre klasser. Temaet er naturvidenskab og vandforsyning i

Grenaa.

Den største begivenhed har selvfølgelig været vores udenlandsrejser i uge 40.

Bronze tog til Tjekkiet og havde nogle adventure-dage i Cesky Raj med bl.a.

rappelling og flodsejlads. De sluttede af i Prag med et kig på de vigtigste

seværdigheder. Sølv var på Island og oplevede nogle af landets mest interessante

naturfænomener, bl.a. nordlys og gejsere. Brun fik deres Tyrkiet-rejse aflyst og

havde i stedet en alternativ uge i Grenaa med svømning, motion, museumsbesøg,

drama og døgn-hygge.

Før efterårsferien havde vi den traditionelle motionsdag, hvor OB-børnene var

blandet på hold med udskolingsklasserne fra Søndre Skole.

I denne uge har Sølv været i

brobygning, og Brun har taget hul

på deres første fællesfaglige

fokusområde i de

naturvidenskabelige fag.

Vi kigger nu ind i november

måned, der bl.a. byder på

skole/hjem-samtaler og

projektuge.


