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Nr. Asmindrup d. 26.06.2014 
 
 
 
Skoleårets planlægning 
 
Så er vi i mål med skoleårets planlægning. Det har været en større proces i år, da der er rigtigt mange nye 
aspekter, som vi skal tage højde for. Jeg vil I denne orientering forsøge at redegøre for de overordnede 
beslutninger. 
 
Folkeskolereformens indvirkning på friskolens undervisning: 
Fra august 2015 træder en ny folkeskolereform i kraft. I overordnede træk, så er formålet at give eleverne en 
bedre, længere og mere varieret skoledag, hvor daglig bevægelse er et vigtigt element.  
I kan læse mere om folkeskolereformen på http://www.altinget.dk/misc/130607_Endelig%20aftaletekst.pdf 
 
På Nr. Asmindrup Friskole sker der blandt andet følgende ændringer til næste skoleår: 

 4.-5. klasse får datamatik (undervisning i Office pakken). 

 6.-7. klasse får tysk – 3 ugentlige lektioner 

 6.-7. klasse får fysik/kemi 

 Idræt bliver et udtræksfag ved 9. klasses afgangsprøver og der gives årskarakter i faget. 

 Der vil næste skoleår være 2 ugentlige lektiecafeer 
 

Idræt: 
Skoleskemaet er nu på plads. I forbindelse med idræt for 6.-9. klasse vil vi igen arbejde med sæsoninddelt 
idræt, hvor skoleårets 80 idrætstimer primært bliver skemalagt i efterår og forår. Vi vil igen arbejde med 
særlige idrætsdage og idrætsture, hvor en del af idrætstimerne læses uden for det almindelige skema.  
Dette vil I blive orienteret om pr. mail. Idræt for 6.-9. klasse er skemalagt om fredagen fra 13.20 – 14.55.  
 
Udedag: 
Vi har fastholdt den ugentlige udedag for 0.-7. klasse. Undervisningen vil være forskellige tværfaglige forløb 
med afsæt i natur/teknik, grøn sløjd, madlavning geografi og biologi.  
8.-9. klasse får 3 sammenhængende fysik/kemi timer, så de fortsat har mulighed for at læse undervisningen 
som udeundervisning eller benytte Høve Friskoles fysiklokale. 
 
Udeskoleprojekt: 
Vi skal i løbet af efteråret 2014 have færdiggjort arbejdet med vores udeundervisningsplads i Anneberg Skov. 
Undervisningsstanderen skal sættes op, vi skal have samlet borde/bænkesæt og have bygget endnu en kasse til 
undervisningsmateriale. Til dette arbejde vil det være rart med lidt bistand fra et bar fagkyndige håndværkere. 
Samtidig skal vi have udarbejdet en udeundervisningsportal, hvor man kan læse mere om undervisning, booke 
materialer og undervisningsplads. Målet er, at vi i slutningen af 2014 kan afholde officiel indvielse af pladsen i 
Anneberg Skov. 
 
De praktisk/musiske fag: 
Sløjd, billedkunst og musik vil igen blive en del af vores emneuger, og vi vil lægge elementer fra alternativ idræt 
ind i den almindelige idrætsundervisning.  
 
 

http://www.altinget.dk/misc/130607_Endelig%20aftaletekst.pdf
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Kulturfag: 
Historie og religion vil for de yngste klasser (0.-3. klasse) blive læst som temadage, hvor der vil være tid til både 
teoretisk og praktisk fordybelse i forskelige historiske perioder. 
4.-7. klasse får skemalagt to ugentlige kulturfagstimer, som har fokus på historie, religion og samfundsfag. I 8.-
9. klasse læses historie som selvstændigt fag, det samme gør sig gældende for samfundsfag. 
 
Engelsk: 
Der vil fortsat være engelsk allerede fra 0. klasse. Det danske sprog har udviklet sig, og fjernsyn og computer 
har stor indflydelse på børnenes sprog. Eleverne har allerede nu et større kendskab til engelske ord, og gennem 
leg, musik, sang og bevægelse har vi på friskolen et ønske om at styrke elevernes engelskkompetencer i en 
tidligere alder. 0.-1. klasse vil modtage engelsk i en lektion om ugen, og 2.-3. klasse får to ugentlige lektioner. 
Engelsk vil for de yngste ikke blive læst som hele lektioner, da det kan være lang tid at forholde sig til et 
fremmed sprog. Engelsk vil i stedet blive læst i kortere moduler hen over ugen.  
 
Tysk: 
I folkeskolen skal man fra skoleår 2014-2015 have tysk fra 5. klasse. Det betyder ikke, at man får flere 
tysktimer, men at det nuværende antal tysklektioner spredes ud over flere skoleår. Da vores kommende 5. 
klasse er samlæst med 4. klasse, har vi i næste skoleår valgt at forblive på den nuværende ordning, hvor vi 
starter tysk i 7. klasse. Da 7. klasse er samlæst med 6. klasse, så får 6. klasse også tysk fra næste skoleår. 
 
Datamatik: 
Vi har i indeværende år haft datamatik på skoleskemaet for vores 5.-6. klasser. Formålet er at lære at bruge 
forskellige IT-programmer fra ”office-pakken”, såsom regneark, Powerpoint samt de mange funktioner, der er i 
skriveprogrammerne. Til næste skoleår skal 4.-5. klasse arbejde med datamatik. 
 
Trivselstime: 
Næste skoleår får 0.-7. klasse fortsat ”trivsels-time” på skemaet. Fokus vil her være på klassens trivsel, 
samarbejdsøvelser, skolens undervisningsmiljø, elevrådsarbejde m.m.. 8.-9. klasse har i forvejen mange 
lektioner, så der er ikke blevet tid til trivselstime. Det betyder dog ikke, at vi ikke skal arbejde med trivsel, er 
der forhold som skal drøftes, så finder vi selvfølgeligt tid til det. 
  
”Lockout lektioner”: 
I forbindelse med lockouten i foråret 2013, blev vi af Moderniseringsstyrelsen forpligtiget til at læse de tabte 
timer. Dette skulle gøres i løbet af skoleår 2013/2014 og 2014/2015.  
Vi valgte helt bevidst ikke at give 7. klasse ekstra undervisningslektioner i indeværende skoleår. 8.-9. klasse vil 
derfor i næste skoleår modtage 2 ekstra ugentlige timer, som bliver fordelt på fagene samfundsfag og biologi. 
 
Lektiecafe og faglige workshops: 
Næste skoleår tilbyder vi to gange om ugen lektiecafe fra 14.10-14.55. På grund af de mange lektioner i 8.-9. 
klasse, så har det har desværre ikke været muligt at placere lektiecafeen, så alle klasser kan benytte den hver 
gang. Lectiecafeens primære formål er fortsat at støtte de elever, som har svært ved at få lavet deres lektier 
hjemme. 
  
Er der elever som har særlige faglige vanskeligheder, tilbyder vi fortsat særligt tilrettelagte faglige workshops 
(morgenkurser). De vil primært være placeret i tidsrummet 7.30 – 8.00. Det er faglæreren der i samarbejde 
med forældre ”visiterer” eleverne til de faglige workshops. 
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Årskalender: 
Kalenderen er en oversigt over de nuværende fastlagte aktiviteter. Ikke alle aktiviteter er fastlagt endnu, så der 
vil komme tilføjelser til. I bedes derfor holde jer ajour med forældrekalenderen på skolens hjemmeside. 
 
Ferieplan: 
På ferieplanen kan I finde de planlagte ferieperioder i skoleår 2014/2015 samt oplæg til ferieplan for 
2015/2016. Bemærk venligst, at vi til næste skoleår ikke har lukket på Grundlovsdag.  
 
Vi har i vores første skoleår oplevet, at en del elever holder ferie og fridage uden for skolens planlagte 
feriedage. Vi er bekendt med, at det ikke er muligt for alle at afholde ferie inden for skolens planlagte ferie, og 
har derfor forståelse for, at man, i begrænset omfang, beder eleverne fri i forbindelse med ferieafholdelse. I 
den forbindelse har vi på Nr. Asmindrup Friskole udarbejdet en lille feriefolder med ideer til små opgaver og 
lege, som har fokus på læring når man er ude og rejse. Vi håber, at I vil finde den brugbar. Folderen er 
vedhæftet dette nyhedsbrev. Den kan endvidere rekvireres på skolekontoret. 
 
Fraværsstatistik: 
På Nr. Asmindrup Friskole laver vi fraværsstatisk på samtlige elever. Baggrunden er, at vi som alle andre skoler 
skal sikre, at vores elever modtager den fornødne undervisning og følge op på, at eleverne ikke har et 
uhensigtsmæssigt stort fravær. Såfremt dette er tilfældet, forventes det, at friskolen og forældre har en dialog 
om dette. 
 
Vi er i gang med at lave den endelige statistik for skoleåret 2013/2014. Alle elever med et fravær på mere end 
10 % (20 undervisningsdage eller mere) vil i starten af skoleår 2014/2015 modtage brev om dette. Sygdom, 
fridage, udeblivelse og feriedage tæller alle som fravær. Baggrunden er, at det for skolen er vigtigt at skabe en 
fælles forståelse for problemstillingen ved et for stort fravær, samt italesætte hvordan et eventuelt fagligt 
efterslæb kan indhentes af elev. 
 
Fravær vil fremover blive et fast punkt til skolehjemsamtalerne. 
 
Første skoledag: 
Mandag den 11. august kl. 8.10 – 13.15 har vi første skoledag for 1.-9. klasse. Denne dag er der hele dagen 
almindelig SFO pasning for vores kommende børnehaveklassebørn. 
 
Vores kommende børnehaveklasse har første skoledag tirsdag den 12. august fra kl. 9.00 – 12.00. Da den første 
skoledag er noget særligt for et børnehaveklassebarn, har vi valgt, at dette skal markeres på særlig vis sammen 
med børnehaveklassens forældre. Børnehaveklasseeleverne vil med dette nyhedsbrev modtage invitation til 
dagen. 
 
Skolebøger  
Vi er i gang med at indsamle undervisningsmateriale. I bedes derfor være behjælpelige med at kigge efter 
skolebøger der hjemme. Materiale, som ikke er afleveret 30. juni, vil blive betragtet som bortkommet. Såfremt 
der er bøger, som er bortkomne/ødelagte, så vil der blive opkrævet et erstatningsbeløb. 
 
Lidt til huskesedlen 

 Såfremt I skal ansøge om tilskud til skolepenge til skoleår 2014/2015, skal dette ske senest fredag den 
5. september 2014. Procedurer og blanketter bliver lagt ud på skolens hjemmeside.  

 Husk at skole og SFO har lukket i uge 28, 29 og 30. 

 Husk at passe godt på vores skole til vi ses igen til august 2014. 
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Læsning i ferien 
Undersøgelser påpeger, at elever kan aflære op imod en måneds undervisning på en sommerferie. Vi anbefaler 
derfor, at samtlige elever fortsat hyggelæser 20 minutter om dagen i deres ferie.  
 
Tak for endnu et godt og konstruktivt skoleår på Nr. Asmindrup Friskole. Vi håber, at I alle er klar på endnu et 
skoleår med fokus på fælles skoleudvikling og samarbejde. 
 
I ønskes alle en skøn og solrig sommerferie med masser af skønne oplevelser!! 
 
 
Med venlig hilsen 
Morten Juul Pedersen, skoleleder 


