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Nr. Asmindrup d. 24.06.2015 
 
 
Der er med dette brev vedhæftet følgende: 

 Klasseskemaer 

 Nuværende plan over aktiviteter i skoleår 2015-2016 

 Ferieplan skoleår 2015-2016 og 2016-2017 

 Lokaleoversigt skoleår 2015-2016 

 Folder, ideer til undervisningsaktiviteter i ferier 

 Information om 1. skoledag 10. august 
 
Der vil i starten af næste uge blive fremsendt følgende: 

 Telefonlister for samtlige klasser 

 Forældrerengøringsplan for skoleår 2015-2016 
 
 
 
Skoleårets planlægning 
 
Så er vi i mål med skoleårets planlægning. Det har været en stor opgave i år, da der igen er rigtigt mange nye 
aspekter, som vi skal tage højde for. Jeg vil I denne orientering forsøge at give en status over den nuværende 
situation samt redegøre for de overordnede beslutninger vedr. næste skoleår. 
 
Fra skoleår 2015-2016 bliver vores nuværende 4.-5. klasse delt.  
Vi har pt. 9 elever indskrevet i vores 4. klasse og har besøg af Isabelle i denne uge. Isabelle er søster til Victoria i 
5. klasse. 
 
Nuværende 5. klasse har haft besøg af Cecilie. Cecilie har valgt at blive på sin nuværende skole og hos sine 
veninder. Vi takker for besøget, og ønsker Cecilie ”pøj pøj”. 
I uge 33 får kommende 6. klasse besøg af Ida Brandt Poulsen. Vi håber at I alle vil tage godt imod Ida og hendes 
familie. 
 
Vi er pt. i dialog med flere familier, som ønsker samtale og besøg på friskolen. Flere af vores klasser nu lukket 
for indskrivning, så det er begrænset hvor mange flere besøg der vil komme. Såfremt der aftales besøg i 
klasserne, så vil I høre nærmere. Eventuelle besøg vil blive aftalt ved skoleårets start – primært i perioden uge 
34 - uge 36. 
 
 
Hjælp til gipsvæg 
Da vi går fra nuværende 7 grupper til 9 grupper, så har vi behov for at dele et af vores større lokaler, så vi har et 
klasselokale samt et mindre grupperum. Lørdag d. 27. juni bliver der opsat gipsvæg, som efterfølgende skal 
males og spartles. Tina Mikuta køber materialer, sætter strimler op og spartler første gang. Vi har brug for 
hjælp til at spartle 2. gang samt til at slibe og male væggen. Dette skal gerne være gjort inden d. 6. august, hvor 
lærerne skal have de sidste detaljer på plads i klasselokalerne. Har I mulighed for at hjælpe, så må I meget 
gerne skrive til undertegnede. 
 
Personale 
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Jonatan er blevet far til en velskabt dreng og skal have forældreorlov fra december måned og frem til 
sommerferien. Frem til december måned vil Jonatan og Sandra samarbejde om 9. klasse, hvorpå Sandra 
fortsætter som klasselærer i kommende 9. klasse.  
Vi skal derfor ved skoleårets start igang med at finde en kvalificeret barselsvikar for Jonatan. Har I kendskab til 
en dygtig lærer som kan undervise i dansk, tysk, samfundsfag og historie, så må I meget gerne lægge et godt 
ord ind for Friskolen. Vi kan ligeledes godt bruge 1-2 tilkaldevikarer mere. Der er lavet opslag på Facebook. 
 
Lis er blevet opereret i sin fod, men forventes tilbage fra uge 31. Forude venter desværre endnu en operation, 
så vi kommer til at undvære Lis nogle uger i efteråret 2015. 
 
Undervisning i skoleår 2015-2016 
 
Idræt: 
Vi er fortsat udfordret på vores idrætsundervisning, da vi kun har begrænset adgang til gymnastiksal og 
omklædningsfaciliteter.  
0.-2. klasse har fået tildelt haltid, og har idræt hele året rundt. 
 
3.-5. klasse vil have idræt sammen hver tirsdag fra 12.30-14.00. Det har desværre kun været muligt at låne 
omklædningsfaciliteterne i dette tidsrum. Det vil derfor være således, at der ingen idræt læses fra uge 45 til 
uge 11. 3. klasse vil i stedet få 2 lektioner historie i samme tidsrum. 4. og 5. klasse har tidligt fri, men der vil 
være åbent i Juniorklubben fra kl. 12.30 (efter spisefrikvarteret). 
 
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. Der vil ligeledes blive arbejdet 
med idrætsteori i vinterhalvåret. 
Idræt for 6.-9. klasse er skemalagt om fredagen fra 13.20 – 14.55.  
 
Vi har i kommende skoleåre fået tildelt svømmehalstid i Nykøbing fredag fra kl. 13.00-15.00. Vi vil forsøge at 
tænke det ind som vandaktiviteter i idræt samt som aktivitet for SFO og JK. 
 
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.  
9. klasse får 3 sammenhængende fysik/kemi timer, så de fortsat har mulighed for at læse undervisningen som 
udeundervisning eller benytte Vig Skoles fysiklokale. 7.-8. klasses fysiktimer er ligeledes placeret i ydertimerne, 
så det er muligt at lave fysik/kemidage på Vig Skole. 
 
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.  
 
Kulturfag: 
Fra næste skoleår arbejder vi med fælles mål i historie. Der læses historietimer fra 3. klasse og historiefaget vil 
fremover være et eksamensfag på friskolen. 
Der vil fortsat blive arbejdet med kulturfag i indskolingen i forbindelse med emneuger og temadage. 
 
Engelsk: 
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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: 
Vi har i år undervist i tysk fra 6. klasse. Vores erfaringer er gode, så vores kommende 6. klasse vil ligeledes få to 
timers tysk om ugen.  
 
Datamatik: 
Vi har i indeværende år haft datamatik på skoleskemaet for vores 4.-5. klasser. Formålet er at lære at bruge 
forskellige IT-programmer fra ”office-pakken”, såsom regneark, Powerpoint samt de mange funktioner, der er i 
skriveprogrammerne. 5. og 6. klasse vil fortsætte med datamatik til næste skoleår.  
 
Trivselstime: 
Næste skoleår får 0.-6. klasse fortsat ”trivsels-time” på skemaet. Fokus vil her være på klassens trivsel, 
samarbejdsøvelser, skolens undervisningsmiljø, elevrådsarbejde m.m.. 7.-9. klasse har i forvejen mange 
lektioner, så der bliver ikke skemalagt en trivselstime. Det betyder ikke, at vi ikke skal arbejde med trivsel i 
hverdagen. Er der forhold som skal drøftes, så finder vi selvfølgeligt tid til det. 
  
Lektiecafe og faglige workshops: 
Næste skoleår tilbyder vi igen lektiecafe to gange om ugen fra 14.10-14.55. På grund af de mange lektioner i 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. 
 
 
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. 
 
Der er med dette brev vedhæftet en oversigt over rengøringsugerne. I bedes alle orientere jer, så I ved hvornår 
I skal gøre rent på skolen. Der vil igen i år blive udsendt mail med kode til nøgleboksen. 
 
Ferieplan 
På ferieplanen kan I finde de planlagte ferieperioder i skoleår 2015/2016 samt oplæg til ferieplan for 
2016/2017.  
 
Vi oplever, 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 
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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. 
 
Første skoledag 
Mandag den 10. 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 11. 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.  
 
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 29. juni, vil blive betragtet som bortkommet. Såfremt 
der er bøger, som er bortkomne/ødelagte, så vil der blive opkrævet et erstatningsbeløb. 
 
Rengøring skoleår 2015-2016 
I vil alle i næste uge modtage informationsmail samt kalender over forældrerengøring i næste skoleår. 
 
 
Lidt til huskesedlen 

 Såfremt I skal ansøge om tilskud til skolepenge til skoleår 2015/2016, skal dette ske senest fredag den 
4. september 2015. 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 2015. 
 
 
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 


