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Nyt fra ledelsen

Kære forældre,
I går var der en måned til juleaften og måske er det begyndende spænding der
fylder hos børnene eller også var det de par dage med sne i ugen som har løftet
stemningen. En ting er sikkert – de voksne glæder sig til at lave projekt sammen
med alle skolens børn i ugen før jul.
Projektet kalder vi LeTex – og er et gammelt projektforløb på skolen, som
igennem tiden har udviklet sig i forskellige retninger. I år laver vi et minisamfund
som indeholder de klassiske juleværksteder, hvor den enkelte ansatte og gerne
børn byder ind med ting, som skal laves, kombineres, tegnes, produceres osv. De
ældste elever har mulighed for at lave en virksomhed, hvor en lærer bliver
kontaktperson. Desuden kan en elev være værkførere i virksomheder. Tidligere
LeTex forløb havde fokus på produktion. I år er der også fokus på andre
virksomheder, som fx velvære, biograf mm. Der er mulighed at lave julegaver,
men ikke et krav. LeTex har en bank og en arbejdsformidling som hjælper børn
som står uden arbejdsplads i ugens løb.
I får flere informationer i ugen op til projektopstart.
Mandag den 19. december er der julefest, hvor det bliver muligt at købe en skål
risengrød. Se og købe varer som er produceret i ugens løb, hilse på julemanden
og synge en julesang eller to. Mere information følger på Viggo.
Og så pludselig bliver det tirsdag, den 20. december. Endnu en traditionsrig dag
hvor grupperne hygger sammen, spiser risalamande, oplever personalet på slap
line imens vi lytter til juleeventyr.
Dagen slutter med julesange og til sidst lidt oprydning. Og så bliver det juleferie.
Rigtig god dag til jer alle sammen ��
Carina

Lidt om letex

I uge 50 er der letexuge på skolen.

Letex står for legetøj og tekstil. Det er en gammel tradition på NDF og afholdes
hvert 4. år.

Det er en uge, hvor alle elever bliver en del af et minisamfund med forskellige
paralleller til det rigtige samfund.
Alle bliver ansat på en virksomhed, hvor der bliver produceret forskellige
genstande, som efterfølgende bliver solgt til julefesten. Så er der mulighed for at
få købt sin julegave.



Letex indeholder ikke kun virksomheder, der producerer ting, som kan sælges til
julefesten -
der bliver også lavet biograf, wellness og kage/snacks bod, hvor elever kan købe
for de letexpenge, de tjener i virksomhederne.
Inden letex begynder, vil gruppelærerne hjælpe eleverne med at blive ansat på en
virksomhed. Man kan godt skifte virksomhed i løbet af ugen, men man kan ikke
skifte samme dag.
Vi glæder os rigtig meget til at lave letex med jer.

Og husk at købe en masse ting/julegaver fra letex til julefesten, for vi har et
budget på 0 kr.

Mvh
Letexudvalget

Rengøring i de kommende weekender

Uge 47
Rød

Uge 48
Turkis

Uge 49
Lime og Indigo1

Uge 50
Grå – skolen er lånt ud til personalet om fredagen. Rengøring kan begynde

lørdag kl. 10.

Uge 51
½ hold Sølv

Uge 1
Guld/Bronze – skolen er lånt ud lørdag til børnefødselsdag.

Uge 2
Brun og Indigo 3



Uge 3
Sølv og Indigo 1 – skolen er lånt ud til Rød om fredagen. Rengøring kan begynde

lørdag.

Uge 4
Lilla

Arrangementer med forbehold for ændringer

Uge 47 Tirsdag: 9.klassesdag for Sølv
Torsdag: forældremøde i Guld

Uge 48 Mandag: Lilla julehygger
Tirsdag: Brun julehygger
Onsdag: bestyrelsesmøde
Torsdag: Grå julehygger
Fredag: Sølv julehygger

Uge 49

Uge 50 LETEX hele ugen
Tirsdag er der Lucia fra morgenstunden.
Kig forbi og oplev den magiske stemning.

Uge 51 Mandag: julefest på NDF
Indigo har kaffe/kage bod.
Tirsdag: Sidste skoledag inden juleferien
Onsdag: skolen holder ferie

Uge 52 Juleferie

Uge 1 Onsdag: første skoledag efter ferien

Uge 2
Uge 3 Torsdag: forældremøde i Bronze

Uge 4



Uge 5 Onsdag: bestyrelsesmøde

Fritteren

I fritter  er  humøret  højt  og
selvom  det  er  ved  at  blive
vinter,  så  hygger  vi,  leger  og  er
kreative.  Jul  og  tiden  op  til,
giver  god  energi,  når  man  er
sammen  med  børn.  Den  mest
magiske tid på året. Smil, røde
kinder og nissehuer ses over det
hele. Vi  har  lige  afholdt  vores
legeplads-loppemarked  som  alle
har  været  meget  spændte  på. For
ville  vi  nu  kunne  sælge  alle  de
fine  ting  som  børnene  har  lavet.
Det  kunne  vi  med hjælp fra alle
vores skønne børn, små som store

og alle deres forældre og familie. Det  var  en  super  eftermiddag  med  god
stemning  og  en  masse  salg  fra  børnenes  boder. Fritterboden  var  også
velbesøgt  fra  start  til  slut.  Første  udsolgte  ting  var  selvfølgelig børnenes
hjemmelavet  bolsjer.  De  var  et  hit,  ligesom  alle  de  lækre  kager  vores
skønne fritter  forældre  havde  bagt.  Tusind  tak  til  alle,  der  har  bagt,  hjulpet
til  og  bare  været  der. Uden jer ville det ikke kunne lade sig gøre. Beløbet er
endnu ikke talt helt op, men ud fra vægten  i  pengekasserne,  så  ligger  det  i
hvertfald  et  4  cifret  tal 🤩  Børnene
har  samlet over 1300 kr. ind. Mega godt
gået. Tak til alle børn, der har været med,
enten på den eller den anden af boden. I
er bare de bedste.💪Flere  har  spurgt
ind  til  frittermad.  I  forhold  til  den
lille  snack,  så  har  vi  fokus  på  god  og
sund mad, selvom det bare er en snack.
Vores brød er altid fyldt med forskellige
kerner, frugt,  grønt  og  andet  mel  end
bare  hvedemel.  Vi  laver  varm  mad,



forskellige  supper  og mad  som  passer  til årstiden. Og  der  er  ingen  der
bare  får  lov,  at  spise  løs.  Madpakken skal også spises op. Det gør vi vores
bedste for, at huske børnene på, hvis de spørger om mad to gange. Børnene  er
med  i  madprocessen,  så  de  ikke  kun  smager  maden,  men  også  mærker  og
ser,  hvordan  ingredienserne  ser  ud  og  sættes  sammen.  VI  leger  lidt  med
tanken  om,  at lave  en  fast  ugentlig  maddag,  hvor  vi  laver  noget  børnene
kan  tage  med  hjem.  Det  vil  i hører mere om efter nytår.�0)  I  den  næste  tid
sætter  vi  tempoet  ned  og  fordyber  os  i  små  projekter  som  julegaver,

julekage bagning og andre kreative input som børnene helt sikkert har. Holger
og enkelte børn har lige færdiggjort et fedt projekt. Over 3-4 uger, 2-3 gange om
uge, har de slebet og   slebet   og   tryllet   specielt   træ   om   til   de   mest
vidunderlige   bløde   og   farverige proptrækkere. Magi 💫 og det vil vi skabe
mere af.
I december  kommer  der  nye  aktiviter  på  kalenderen,  både  af  den  kreative
slags  og  sjov leg  i  salen.    Fritteren  vil  også  roligt  ændre  sig  og  blive  til  en
hyggelig  julehule.  Muligvis kommer  Nisserne  på  besøg  igen.  De  har  det
med,  at  drille  lidt  og  hænge  sjove  ting  på Holgers  blå  nissehue  (han  elsker
ikke  ligefrem  julen,  derfor  er  den  blå  �0)  ).  Nisserne  er også mega gode til,
at lege gemmeleg. Deres yndlings leg hver nat. Nissernes syntes, at det er så

sjovt, at se alle børn styrte rundt og lede efter dem. . Julen er bare det bedste

Praktiske huske ting i vintertiden.
-Tjekke og fylde kasse op med tøj,
strømper, undertøj osv.
-Plasticpose i kassen til vådt tøj. (Så
lander det ikke på gulvet, håber vi)
-Vindtætte sko/støvler
-Vandtætte Vanter og hue

Hjælp os 😊👟👞👢🥾
Regn  og  beskidte  sko  er  over  os,  så
vil  i  alle  hjælpe  med  at  huske,  at  tage  sko  af  eller tage de blå futter på, når
man går ind og ud af fritter. Så takker vi mange gange på alles vegne. 🙏😃

Uge 49� Julefrokost i fritter (dag kommer ud i rum på Viggo)

Uge 50� LETEX - en anderledes uge som flere aldrig har prøvet. Det er super
godt.



- I En hel uge er der juleværksteder, gaveproduktion og anderledes aktiviteter
samt børnebase, hvor der er helt ro på. Vi forsætter med det børnene gerne vil
lave fra deres værksteder og sætter tempoet ned i fritter
I får flere information på Viggo om selve LETEX. 👍

Uge 51�Mandag - Julefest på skolen. Vi ser film, hygger og piller juleklip ned i
fritter
Tirsdag -  Sidste skoledag. Huske at få sine ting med hjem fra kælder og klasser
Vi glæder os til en skøn måned med julesteming, musik og højt humør..

Dbh  Fritter Teamet

Lilla
Lilla har snart gået i skole i et halvt
år, og klassen er på alle måder blevet
større og ældre og har allerede lært
rigtig meget om at gå i skole, lave
opgaver, gå til fælles morgensang og
spisestunder med små lege, film eller
højtlæsning. De er nysgerrige og
parate i alle fag til at de opgaver, som
der bliver præsenteret.
Det socialeliv har det godt, men vi
arbejder altid med gode frikvartere
og voksenstyring i form af
legegrupper eller andre tiltag, når
der er behov for det.
I november har klassen har arbejdet
med en billedbog”På Toppen af
Bakken”, - om venskab, føle sig
udenfor og gode lege, hvor man
bliver venner igen. Klassen har været
fyldt med papkasser, som er blevet
omdannet til biler, skibe,
fodboldbaner, legehuse og fantasitog.
De har leget, de har præsenteret deres kasse for hinanden og de har lavet små
rollespil om venskab.
Dejlig uge med engagement, samarbejde og fantasi.



Vi har også været i gang med former i talbogen og flere vokaler i bogstavbogen.
Vi tygger os i gennem alfabetet stille og roligt.
Nu er vi ved at varme op til december og juletid.
Venlig hilsen
Lilla

Rød
Denne gang er månedsbrevet sammen med Rød.

Vi har lært en masse bogstaver.

Vi har lært at skrive og læse en masse ord

Vi har lært at stave til kolibri.

Vi har lært en masse i Ida og Emil.

Vi har lært en masse i Campmat.

Vi har lært en masse i matematrixbogen.

Vi har lært at regne med store tal.

Vi har haft idræt.

Vi har haft det sjovt.

Vi har spillet fodbold.

Vi har leget rainbow friends

Vi har leget i sne

Vi har leget heste

Vi har leget hinkemand

Vi har kælket

Vi har lavet bolscher

Gamerdag er sjovt.

Turkis
I næste uge begynder julen i Turkis.

Vi starter vores tradition med “Hemmelige nissevenner”, som er jule-udgaven af
“Hemmelige gode venner”. Alle har fået en tilfældig klassekammerat, som de er



hemmelig nisseven for, og skal fra uge 48 og frem til juleferien være en sød
drillenisse for ham eller hende. Vi afslører hvem der har været hemmelig
nisseven for hinanden den sidste dag inden vi går på juleferie.

Vi har også julekalenderhistorie på Classcraft, som vi havde sidste år, men i år
satser vi på ikke at blive Corona-nedlukket. Det er historien Aktiv jul, som kort
fortalt handler om en masse nisser, der skal hjælpe Julemanden med at slanke
sig, så han kan komme ned i skorstenene med alle gaverne.

Tirsdag d. 29/11 har vi juleklip fra kl. 8.15 og indtil vi ikke gider mere (dog til
senest kl. 11.45).

Vi vil stille og roligt også begynde at snakke om Letex, som er helt nyt for Turkis.
I vil få meget mere info om det, men vores juleværksteder bliver lavet om til
forskellige virksomheder, hvor børnene går på arbejde. De tjener Letex penge,
som de kan bruge i lege til bl.a. at se en film i biografen, købe lidt snacks, osv. I
denne uge møder vi ind i klasserne og har lige 10 min sammen inden man går på
arbejde.

Brian

Indigo

Kære børn og forældre i Indigo

To nye piger er startet i
skolepraktik i Indigo, og børnene
har taget rigtig godt imod dem
begge. Vi oplever en børnegruppe,
som er meget omsorgsfuld
overfor de to nye piger, og som
gerne vil sørge for, de lander
blødt i fællesskabet. Det er dejligt
at se!

Vi har i denne måned arbejdet
med udsagnsord, og børnene er
ved at have den grundlæggende
viden om ordklassen på plads. Vi
har arbejdet med navneform,
nutid og datid, og vi bøjer løs

I denne uge har vi også lavet en
guirlande til klassen, som blev så



lang, at den nåede hele salen rundt.

Hvis børnene har en frilæsning bog liggende derhjemme, må de gerne have den
med, når vi har dansk. Vi holder som tidligere nævnt "læsekvarteret," hvor vi
fordyber os i læsning. Indtil videre, har vi brugt frilæsning.dk og udvalgte bøger
fra biblioteket, men nogle børn savner at have deres egen læsebog med.

Husk at månedsopgaven skal afleveres d. 1/12, og husk at have iPad'en med i
tasken hver dag.

Kærlig hilsen

Sasja

Guld

Tiden går, og nu har jeg haft fornøjelsen af at være gruppelærer i Guld i en god
måneds tid. Vi har lært hinanden at kende nu, og alle har lært at indordne sig
efter hinanden. Vi startede ud med at arbejde med billedbogen ‘Historien om
Hardy’ efter efterårsferien. En god bog, med en rigtig god fortælling, som åbnede
for mange snakke. Vi afsluttede forløbet med en hus foldebog.
Nu arbejder vi i forskellige danskværksteder, hvor man fx skal stave med
fødderne, lave juleopgaver eller arbejde med et klemmehjul. Det er super sjovt,
og en god øvelse for alle elever.
I natur/teknologi arbejder vi med klimabælter og CO2 i øjeblikket. Vi taler
meget, og undersøger de forskellige former for klima vi har rundt om på jorden.
Vi har også lavet to forskellige forsøg. Dette er det seneste, hvor vi pustede en
ballon op med CO2 og en anden med O2, så skulle vi se hvilken luftart der var
tungeste. Det er en fest at have natur/teknologi med så vidende og nysgerrige
børn.
Vi har heldigvis fået fornøjelsen af en ny klassekammerat - vi har nemlig sagt
velkommen til søde Ygdrasil.
Desværre har vi også taget afsked med en klassekammerat som vil blive meget
savnet, Mynte har valgt at skifte til en anden skole, vi ønsker hende alt held og
lykke.
Nu glæder jeg mig rigtig meget til december og julehygge.
De bedste hilsner fra Maja

Lime

http://xn--frilsning-j3a.dk/


Tiden flyver afsted når selskabet er perfekt, og nu er der gået endnu en måned
sammen med skønneste Lime. Vi er lige kommet igennem vores første fælles
roman. Vi har læst Guldfisken Glimmer og arbejdet med den. I forbindelse med
bogen er vi startet op på litteraturarbejde og har lært nye ord som besjæling,
metafor og trikolon. Det er selvfølgelig ord vi arbejder videre med i næste
litteraturforløb. Vi afslutter forløbet med en rigtig flot foldebog - se bare et
eksempel her.
Vi nyder at vi i år har dele musik, som betyder at halvdelen af klassen har musik,
og den anden halvdel har dansk. Det giver os gode muligheder for at lave lidt
anderledes ting. I øjeblikket er vi gået i gang med at læse og arbejde med ‘Jul og
traditioner verden rundt’.
Nu glæder jeg mig rigtig meget til december og julehygge.
De bedste hilsner fra Maja

Grå

Kære alle

I Grå havde vi i begyndelsen af måneden skole/hjem samtaler.
Det var helt generelt nogle givtige og konstruktive samtaler - selvom nogle
elever trives bedre i 'den varme stol' end andre :-)
- Det milde vejr slog om, og vi har i dansk gravet os ind i november med
billedromanen Coraline, og arbejdet med genren - layout, berettermodel,
personkarakteristik, vinkler og perspektiver, altsammen udtrykt i en foldebog.
Vi har stadig fokus på trivsel i klassen, og har haft besøg i en del moduler af
Josephine, som er AKT lærer.
Endelig arbejder vi på at blive Danmarks klogeste 6. klasse (det mener de
selvklart i Grå, at de er) - og vi skal dyste første, men forhåbentlig ikke sidste,
gang mod nogle andre af kommunens 6. klasser i begyndelsen af december. -
under navnet DE GRÅ ROTTER!

Novemberhilsen fra Anna Birgitte

OB
“Alle er genier…
Men hvis du dømmer en fisk på dens evne til at klatre i træer, så vil den hele sit
liv leve i den tror, at den er dum”
Citat: Albert Einstein



H.C. Andersen beskrev det samme, da han skrev
om Den grimme ælling, som viste sig at være en
svane. Svaneungen må gå så grueligt meget
igennem, inden den sidst i eventyret ser sit eget
spejlbillede og finder ud af, at den er en svane.
Den hungrer efter kærlighed og anerkendelse og
finder til sidst et tilhørsforhold mellem sine egne.
Kontrasten mellem de to miljøer i eventyret er
stor og dermed også mellem de to tilværelser,
svaneungen gennemlever.

Vores elever er også i evig kamp om anerkendelse
og trivsel. De måles og vejes hver dag af skole,
venner, sport, arbejde, familie, sociale medier osv.
Det er er så svært at være god nok.
På NDF snakker vi ofte om at sætte eleverne fri - sætte undervisningen fri. Vi
ønsker at gøre op mod en præstationskultur, som hærger ungdommen i dag,
Personalet har gennem flere oplæg fra pædagogiske vidensfolk givet os større
interesse i at finde metoder til at arbejde eleverne ind i en større frihed.
Oplægsholdere som forsker og professor i pædagogik, Lene Tanggaard, digter og
samfundsdebattør, Knud Romer og Ph.D. i musik og underviser, Jens Skovgaard
har alle gennem lilleskolernes sammenslutnings årsmøder (LSD) motiveret os på
NDF til at starte nye og større tanker op omkring en ny og mere moderne
undervisningsvirkelighed, hvor begreber som lyst til læring, frihed, demokrati og
trivsel har stor fokus. Der er ikke tale om en revolution, men nærmere en tid til
refleksion og trang til at diskutere, om vi kan gøre det anderledes smartere på
NDF.
Den proces vil vi rigtig gerne lave med vores kommende skoleleder.

Men ikke kun os voksne bliver fyldt med viden fra lærte folk. Sølv gruppe havde
den store ære at være til foredrag med eventyren, Jesper Grønkjær, i sidste uge i
forbindelse med 9. kl. dag i ungdomsklubben.
Jesper Grønkjær har en særlig evne til at få folk til
at åbne sig op. Han mødes med mordere,
narkomaner, præster, politikere, kræftpatienter og
mange andre. Han balancerer skarpt mellem humor
og seriøsitet i sit møde med fremmede mennesker.
I 25 år har han rejst verden rundt og samlet
personlige beretninger og er nu optaget i
Eventyrernes Klub, blandt nogle af de mest
legendariske globetrottere.



Hans vigtigste budskab til ungdommen er, at man skal forfølge det, man er god
til.
Man kan og skal ikke være bedst til alt.

Som lærer i OB, siger jeg  meget ofte til mine elever.
“Du skal ikke altid gøre dit bedste - du skal gøre det GODT NOK”
“Man KAN ikke altid, hvad man vil, men man kan gøre det, man er god til”
“Man skal ikke være bange for alt lave fejl, da det ofte er fejlen og refleksionen
udledt heraf, der udvikler dig positivt”

Mvh
Eskild på vegne af OB


