
NORDDJURS FRISKOLE
Gå glad i skole!

Musikværkstedet spiller i Letex Cafeen

December 2022



Nyt fra ledelsen
Kære forældre,
Lige om lidt er det juleferie. Børnene glæder sig, de voksne glæder sig og mon
ikke alle I forældre også glæder jer til lidt juleferie.
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.
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 oprydning. Og så bliver det juleferie.
På den anden side af juleferien skal vi (personale og bestyrelse) i gang med en
meget spændende proces med at finde en ny skoleleder. Vi skal også lave
almindelig skole. Der er terminsprøver for Sølv i uge 3. Derudover skal vi finde
en god løsning for Lilla, som skal have en ny voksen, da Annie skal være lærer
tættere på der hvor hun bor. Og vi skal sige velkommen til Ditte som skal være
gruppelærer i Turkis og velkommen til Emil som skal være i Fritteren.
Rigtig god jul og godt nytår til jer alle sammen
Carina

Rengøring i de kommende weekender
Uge 51

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

Uge 5



Rød

Uge 6
Turkis

Uge 7
½ Lime i Fritter og indskolingen

Uge 8
Grå og Indigo 2

Arrangementer med forbehold for ændringer

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

Uge 52 Juleferie

Uge 1 Onsdag: første skoledag efter ferien
OB er i Åstrup Hallen for at spille volley

Uge 2 Lørdag: bestyrelseslørdag

Uge 3 Terminsprøveuge for Sølv
Torsdag: forældremøde i Bronze

Uge 4

Uge 5 Onsdag: bestyrelsesmøde

Uge 6 Teamuge på hele skolen

Uge 7 Mandag-onsdag:
Fritteren er åben for tilmeldte børn

Uge 8 Onsdag: Pølsemøde for skolestartere
Skole/hjem Sølv



Fredag: Fastelavn på hele skolen

Uge 9 Sølv er i brobygning hele ugen
Mandag og tirsdag: skolehjem Sølv

Fritteren
December 2022
Som altid har december budt på vores
forskellige juletraditioner i fritteren.
En af de hyggelige traditioner er at
børnene hver morgen skal finde de to
små drillenisser, der bor i fritterens
julehus. De gemmer sig forskellige
steder i fritteren hver dag, og det barn
der finder nissefar eller nissemor får
en lille belønning. En hyggelig
morgenfritter tradition, som rummer
en vis magi, især for de yngste børn i
fritteren.

Eftermiddagen har vi som altid haft
julehygge med risengrød, vi har spist
julefrokost, lavet julegaver, set
julefilm, julepynt mm. På mandag
slutter vi fritteren med en god gang
støvledans i salen.
December har desværre også budt på
en del sygdom blandt det faste
personale og desuden har vi manglet
Camilla de sidste uger. Heldigvis er
Camilla back in business efter nytår.

Januar 2023
I Januar, efter en dejlig lang juleferie, skal alle børn og voksne lige lande, lege og
sige hej til hinanden igen. Men hvad skal der eller ske og hvad har vi fokus på i
2023.



Børnemøde og aktiviteter
I året første måned, tilrettelægger vi
vores aktiviteter ud fra både vind og
vejr, samt de ting børnene viser
interesse for. For at finde ud af det,
vil årets første uge starte uge med et
børnemøde i salen. Der vil stadig
være en fast båldag og en ny fast
maddag, hvor man melde sig på til, at
lave frittermad til de andre. Et
madværksted, hvor vi lærer om,
smager på og forbereder forskellige
ting indenfor maduniverset.�0)

Vi afholder børnemøder 1 gang hver
anden måned, så børnene får
mulighed for dels at mærke værdien
af medbestemmelse og dels, at snuse
til demokratiets magt, når en
afstemning beslutter, hvad der skal

ske. Målet er at udvikle børnenes lyst til at tage ansvar, være deltagende, og
udvikle ansvarlighed overfor fællesskabets beslutninger.

Vi har mange børn i fritter, mange ønsker og interesser. Vi prøver så vidt muligt,
at skabe aktiviteter som alle synes om. Der er dog en vis aldersforskel og dermed
forskellige ønsker til aktiviteter som gør, at der vil være dage, hvor nogen synes,
at det er helt fantastisk og andre vil synes, at det er kedeligt. Vigtigt er det dog,
at sige, at alle børn altid kan komme med andre ideer, når der kører aktiviteter,
de ikke lige gider. Som oftes siger vi ja eller hjælper med, at sætte noget igang.

Værdier
I fritteren er vores tilgang, at tiden er børnenes, men at de voksne er med til, at
sætte rammerne for den kvalitet og pædagogik, der tilbydes, – kreative,
udfordrende, fordybende og afslappende aktiviteter. Ligemeget om det er en lille
aktiv leg eller en længerevarende aktiviteter, hvor man får et produkt ud af det,
så foregår det hele med opsyn og vejledning af engagerede og anerkendende
voksne.
Vores værdier i fritter er bla. anerkendelse og tillid og derfor vores
udgangspunkt for vores samvær med børnene. VI mener, at noget af det mest



fundamentale i et godt børneliv er, at børn understøttes i deres naturlige
nysgerrighed, glæde og i den frie leg. Det fremmer børnenes selvværd, mod og
lyst til at indgå i relationer med andre børn og voksne.

Den frie leg - kan noget og er et mål i sig selv i fritteren !
Den frie leg, hvis man ikke gider
aktiviteter, ser vi som positivt.
Børn udvikler mange
kompetencer, når de leger eller
selv skal finde på en leg med
andre børn, uden voksnestyring.
Det åbner for nogle andre
processer, hvor man leger og
dannes som menneske, fordi man
har lyst. Det kan være svært for
nogen, men netop derfor vægter
vi, at man skal øve sig i det i
fritteren.
Den frie og ustrukturerede leg er
nødvendig for børns sundhed og udvikling af sociale, følelsesmæssige og
kognitive kompetencer og for at børn kan overvinde stress og blive
modstandsdygtige (Ginsburg).
Når børn selv går på opdagelse i legen, kommer der oftes også flere
følelsesmæssige aspekter med. De lærer, at sætte sig i andres sted ved at lege en
rolle som f.eks. mor, far, på LEGO baserne eller når de spiller stikbold i salen. De
udvikler evnen til at sætte sig i andre børn sted, løse problemer og gå på
kompromis som man også gør med voksnestyret leg, det er bare på en anden
måde. De kan udtrykke det, som måske ikke er acceptabelt eller er direkte farligt
i den virkelige verden, da børn kan acceptere et andet sprog mellem hinanden
end vi voksne nødvendigvis kan. Sproget og nye ord prøves af i den frie leg.
Sproget styrkes og udvikles, når man leger meget.

SFO CUP 2023

D. 2-3 februar er der SFO CUP på Søren Kanne skolen på skolebakken i grenå. I
Januar vil derfor, for nogen, kommer til, at være meget fokus på fodbold. Jubiii vi
glæder os.
Alle klasser skal deles op i hold af 5-6, dem der gerne vil spille med disse to dage.
Turkis og Indigo torsdag - Lilla og rød fredag. Mere herom i januar.



På dagen samles vi ca. 120 børn + voksne til en super hyggelig eftermiddag i
børnenes og fodboldens tegn. Det er fantastisk oplevelse. Kom gerne og hep med
og tage gerne hele familien med..�0)
Alle børn som går med, skal hentes dernede. Mere info finder i på VIggo i
fritter/forældre rum.

Praktisk
Glemmetøj
Overtøj til de kolde dage + regntøj
Fylde kasser op med strømper, undertøj, bukser - alt.
Flere fra de større klasser har tomme kasser.

Lilla

I Lilla har vi arbejdet med I- pad og
lavet oppgaver på Appen ”Den første
læsning - Ida og Emil” for 0- klasse.
Alle kan logge på uden problemer og
er kommet godt i gang med de
digitale opgaver med fokus på
bogstaver, lyde, lytte og forstå
rækkefølger og meget mere.
December har også været fyldt med
julehygge og besøg af nisserne Karl
og Karla, som har været på besøg
hjemme hos alle børnene og hver
dag har skrevet nye nisseløjer i deres små bøger.

Nissefester om natten, blåt mælk,
biler der har flyttet sig og
tandbørster der er klippet over er
bare et uddrag af alle de løjer, som
er foregået.
Den sidste uge i december har Lilla
været på juleværksteder/Letex og
arbejdet rundt omkring på skolen.
De var meget hurtige til at opdage
alle de muligheder, der var sammen
med resten af skolens børn, og de



var trygge ved at komme rundt på nye værksteder. Det var fedt at få Letexløn og
gå på Café, til Wellness eller i Biografen.
Lilla er tydeligvis helt fortolige med de fleste hjørner af skolen. De kan finde
rundt og kender rigtig mange af skolens andre børn. Det er rart at gå på juleferie
og vide, at klassen fungerer så godt i det store fællesskab.
Glædelig jul og godt nytår
fra Lilla

Turkis
Tak for denne gang…

Efter 22 år på Norddjurs Friskole siger jeg nu farvel.

Norddjurs Friskole har haft en stor betydning for mig og en plads i mit hjerte,

både som ansat og som tidligere forældre. Derfor er det både med vemod og

glæde, at jeg nu siger farvel og skal starte på nyt arbejde.

Jeg havde været til ansættelsessamtale på Norddjurs Friskole, lige inden jeg

skulle til premiere på Ringenes Herre : Eventyret om ringen, og når de hver jul

viser trilogien i fjernsynet, så bliver jeg mindet om dagen, hvor jeg blev ansat på

Norddjurs Friskole. Jeg bliver også mindet om, at det efterhånden er rigtig

mange år siden. Jeg har gennem de 22 år har haft mange forskellige elever/børn

og kollegaer, samt haft forskellige ledere og bestyrelser. Jeg føler mig ikke som

“én af de gamle”, men det er jeg godt klar over, at jeg er …eller rettere var.

Kulturen, værdierne og glæden ved at gå på arbejde betyder rigtig meget for mig.

Forandring er en naturlig ting og det samme er udvikling, og mine grunde til

forandring vælger jeg at holde for mig selv, selvom rigtig mange har fisket efter

en forklaring fra mig. Jeg ønsker derfor alle en glædelig jul og et godt nytår samt

held og lykke fremover.

Brian

Guld og Lime



Juleferien står for døren og december i skolen er ved at nå sin ende. En måned
som er fyldt med hygge, julehistorier, juleaktiviteter og ikke mindst Letex. Jeg
har nydt denne måned med glade børn og daglige snakke om hvad der foregår i
julekalenderne i TV. Vi har alle fulgt med i Tinka og Julehjertets hemmelighed.
Hver dag har vi gennemgået gårsdagens afsnit, og fået mange gode snakke ud af
det.
Vi har derudover i begge klasser arbejdet med en ny arbejdsform. Jeg har lavet
forskellige danskværksteder, hvor man skulle samarbejde to og to eller tre og tre.
Det er en arbejdsform vi vil prøve af flere gange i det næste halve år.
Guld og Lime rejser jo sammen til foråret, og derfor har Thomas og jeg
prioriteret tid sammen, på tværs af klasserne. Denne første gang lavede børnene
julepynt sammen, og var på et lille dansk fagligt løb. Det var virkelig hyggeligt og
alle fik øjnene op for nogle nye bekendtskaber i den modsatte klasse.
Vi vil hver måned tage et modul til lignende aktiviteter.
Jeg nyder hver dag at komme på arbejde, og skal bruge min tid sammen med de
dejligste børn i Guld og Lime.
Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig juleferie og et lykkebringende nytår. Vi ses igen
den 4. januar.
De bedste hilsner fra Maja

Grå
Kære alle.

Før alting gik helt i jule-letex-værksteder, var vi i begyndelsen af julemåneden en
tur på Auning Bibliotek for at dyste mod andre af kommunens 6. klasser om
titlen som Danmarks klogeste 6. klasse.
Det vindende hold ville gå videre til en regional runde i januar.
4 tapre forældre kørte i tæt snevejr til Auning, hvor De grå Rotter skulle dyste
mod De fem Halvhjerner fra Min Friskole i Ørum.
Desværre var halvhjernerne i god form, så rotterne måtte se sig slået med et
enkelt, bittert point. De var ellers så kloge!
Der har ellers været gode, fredelige skoledage i decembermørket med helt
almindelige skoleaktiviter - dog i et fint pyntet lokale og med lidt snolder i tasker
og skuffer, som nissevennerne har sørget for.

Og snart er det tid til at ønske hinanden en glædelig jul og en dejlig, tiltrængt
juleferie.
Hilsner fra Anna Birgitte


