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Nr. Asmindrup d. 20.05.2016 
I dette nyhedsbrev kan I læse om: 

 Dyrskue 

 Skolefest og nye tilmeldingsprocedurer 

 Tilmeldingsseddel til sommerferiepasning i SFO/JK 

 9. klasses sidste skoledag 

 Motionsløb, løbeaktier og forældrehjælp 

 Nyt telefonnummer til juniorklubben 

 Lidt til huskesedlen – glemt tøj 
 
 
Kære forældre 
Så er endnu et dyrskue på Nr. Asmindrup Friskole vel overstået. Vi havde en fantastisk dag sammen med flere 
hundrede gæster i alle aldre! Det er en fornøjelse at se, hvordan friskolens elever udviser ansvar for 
arrangementet, både før, under og efter. 
 
I det skønneste sommervejr fik eleverne udstillet deres mange kæledyr. Vi har blandt andet haft besøg af 
kaniner, hunde, katte, heste, marsvin, skildpadder, rotter og pindsvin. 
 
Alle elevboder og elevaktiviteter var velbesøgt, og ved dyrskuets afslutning var der stort set intet tilbage.  
 
Friskolens støtteforening havde ligeledes en velbesøgt stand – tak til alle jer, som har købt støttebeviser.   
 
Der skal lyde en stor tak til alle vores mange gæster, vi håber, at I har haft en lige så fornøjelig dag, som 
skolens elever og ansatte. Vi håber, at I kommer igen næste år. Der skal ligeledes lyde en stor tak for hjælpen 
til hjælpsomme forældre, bedsteforældre og venner. 
 
Skolefest og nye tilmeldingsprocedurer 
I takt med at friskolen er vokset, så er vores sommerfest også vokset. Sidste år var vi omkring 400 deltagere. 
 
Vores arrangementsudvalg lægger et kæmpe arbejde i at arrangere sommerfesten, men opgaven er nu blevet 
så stor, at arrangementudvalget ikke kan løfte opgaven alene. Vi har derfor i fællesskab besluttet at ændre på 
årets tilmeldingsprocedurer, så sommerfesten bliver et arrangement, som vi løfter i fællesskab. 
 
Det betyder, at man ved årets tilmelding til sommerfesten samtidig er forpligtet til at give svar på, hvornår 
man kan bistå arrangementudvalget med praktiske opgaver. 
 
Der skal bruges hjælp til praktiske opgaver (telt, bordebænke, salat m.m.) dagen før festen, der skal bruges 
hjælp til praktiske opgaver fredag eftermiddag, og der er flere opgaver i løbet af sommerfesten (passe bar, 
rydde borde af, rydde op efter fest m.m.) 
 
Sidst men ikke mindst vil der være behov for hjælp lørdag, hvor teltene skal pakkes ned.  
 
Ved at vi alle løfter i flok, så vil de mange opgaver blive væsentlig mindre for hver enkelt. Vi håber derfor, at I 
alle bakker om denne beslutning. 
 
I forbindelse med tilmelding, så vil vi i år forsøge os med en ny struktur, så alle får tilmeldt sig rettidigt. Det er 
et kæmpe problem med de mange eftertilmeldinger i sidste øjeblik. 
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Vi vil igen i år sende flere tilmeldingsvarsler ud pr. mail. Vi har ligeledes tilkøbt os et SMS system, så vi kan 
sende påmindelser ud til alle pr. SMS. Så har vi en forhåbning om, at vi ikke længere skal bruge ekstraordinært 
mange ressourcer på de mange eftertilmeldinger. 
 
Vi vil i år ligeledes rykke tilmeldingsfristen frem, så arrangementudvalget har den fornødne tid til at 
koordinere det store arrangement.  
 
I forbindelse med betaling til arrangementer, forsøger vi at gøre det nemmere at betale. Vi har derfor oprettet 
en Swippkonto, så man kan overføre penge via en swipp app, som kan downloades til mobiltelefoner og 
tablets. Skolens swippkonto er 21484645 (SFO’ens telefonnummer). 
 
Den 25. maj vil I alle modtage invitation til skolefesten. Tilmeldingsfristen er d. 3. juni. 
 
Tilmeldingsseddel til sommerferiepasning i SFO/JK 
SFO og JK elever har fået tilmeldingssedler til feriepasning med hjem i taskerne. Den er ligeledes vedhæftet 
dette nyhedsbrev. I bedes alle sørge for, at få afleveret sedlen til SFO’en senest d. 3. juni 2016. 
 
9. klasse sidste skoledag 
Tirsdag d. 31. maj har 9. klasse sidste skoledag. Det bliver markeret med karamelkast og efterfølgende 
lærerquiz, hvor 9. klasse vil være vært og de øvrige elever publikum. Det foregår i tidsrummet fra ca. 10.00-
11.30. 
 
Efter frokostpausen er det tid til det årlige motionsløb. 
 
Motionsløb, løbeaktier og forældrehjælp 
I tidsrummet 13.00-14.00 afvikler vi det årlige motionsløb, hvor alle elever deltager i 20 minutters løb.  
 
I forbindelse med løbet vil der blive solgt løbeaktier. Indtægten er en vigtig forudsætning for, at vi kan tage på 
lejrskole med alle elever. Vi forventer derfor også, at alle elever sælger minimum 2 løbeaktier, og at I forældre 
bakker op om dette.  
 
I er meget velkomne til at deltage og tage løbeturen rundt sammen med eleverne. I er ligeledes velkomne til 
at komme og heppe på eleverne, så vi igen i år kan få en god stemning omkring arrangementet. 
 
Vi mangler også et par hænder til at hjælpe til med et par små praktiske opgaver i tidsrummet 12.30-13.30 
(sætte streger, vanddepot, skære frugt m.m.). Såfremt I har mulighed for at give en hjælpende hånd med – 
enten en times tid før løbet eller under selve løbet, så tag kontakt til Morten. 
 
Det er meget vigtigt, at samtlige elever har motionstøj med til løbet. Det er på ingen måder sundt at løbe 20 
minutter i sandaler, Converse sko eller gummistøvler. Husk derfor løbesko/ stødabsorberende gummisko og 
idrætstøj (friskolens grønne løbetrøje), som passer til vejret. Per Klarup har tilbudt endnu et sponsorat af 25 
løbetrøjer til friskolen, vi håber at de er klar til d. 31. maj, så vores førskoleelever ligeledes kan løbe i en 
friskoletrøje. 
 
Løbeaktien er vedhæftet dette brev. Løbeaktierne vil også blive omdelt i klasserne, så I ikke behøver at printe. 
I kan altid hente ekstra motionsaktier på skolekontoret. 
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Nyt telefonnummer til Juniorklubben 
Juniorklubben har nu fået sit eget telefonnummer, så det er nemmere at få fat i voksne eller elever fra 
juniorklubben. Telefonnummeret er 3071 4645. 
 
 
Lidt til huskesedlen – husk: 

 I forbindelse med arbejdslørdagen blev der fundet meget glemt tøj. 4.-8. klasses glemte tøj ligger på 
terrassen foran tilbygningen. Det øvrige glemte tøj er i ”glemt tøj kasserne” ved kontoret. I bedes alle 
kigge forbi og se, om der er tøj, som tilhører jeres barn. 

 At aflevere løbeaktier til motionsdagen 

 At 9. klasse har sidste skoledag d. 31. maj 

 At aflevere sedler vedr. pasning i SFO/JK senest d. 3. juni. 
 
Med venlig hilsen 
Morten Juul Pedersen, skoleleder 


