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I dette nyhedsbrev kan I læse om: 

 

 Sommerfest 

 Lejrskole 

 Elever 

 Oprydning og glemt tøj 

 Klasselokalerokering 

 Ansøgning om skolekort 

 Sidste skoledag 

 Lidt til huskesedlen 
 
 
Kære forældre 
Sikke tiden flyver afsted! Om blot to uger er det sommerferie, og det 7. skoleår på Nr. Asmindrup Friskole er 
slut! Men først har vi en del ting, som skal på plads. De skal sidste prøver skal afholdes, vi har emneuge og 
skolefest, vi skal have flyttet klasselokaler, afholde translokation for vores afgangselever samt hygge os på 
sidste skoledag fredag d. 30. juni.   
 
Sommerfest 
Fredag d. 23. juni er der sommerfest. Da festen i år falder på Skt. Hans aften, så har vi fået en del afbud. 
Alligevel så bliver vi 300 deltagere. Eleverne skal hele ugen øve sange (Shubidua-tema) og dans, som de skal 
optræde med på fredag. Festen starter præcis kl. 16.30 i skolegården. Vi har mange ting på programmet, så 
det er vigtigt, at I alle er her til tiden.  
Eleverne optræder i tidsrummet 16.40-17.45. Vi håber meget, at de elever, som ikke deltager i sommerfesten, 
har mulighed for at komme og optræde sammen med klassekammeraterne, før de tager videre til Skt. Hans 
arrangementer m.m. 
På baggrund af årets erfaringer og de mange afbud, vil vi fremover ikke placere skolefesten på Skt. Hans 
Aften. 
 
Lejrskole 
Næste års lejrskole bliver afholdt fra onsdag d. 13. september-fredag d. 15. september. Vi skal igen afsted til 
Eriksminde, Nørrevang og Isøre i Rørvig.  
Sidste år oplevede vi, at flere børn havde svært ved at sove ude, hvilket i høj grad påvirkede aftenerne på 
lejrskolen, hvor vi måtte ringe flere børn hjem en vanligt. Såfremt I har børn, som har svært ved at sove ude, 
så vil vi opfordre jer til at bruge tiden frem til lejrskolen, på at øve dette (hos bedsteforældre, venner etc.).  
I vil i august måned modtage en lejrskolefolder med praktiske informationer. 
 
Elever 
Vi har i den seneste tid haft en del elever på besøg i de forskellige klasser. 
I 1. klasse er Hannah startet og i 5. klasse er Malthe startet. Efter sommerferien starter Emma i kommende 4. 
klasse, Emil i 5. kl., Yacine og Klara i 7. klasse, som alle har været på besøg. Efter sommerferien får vi ligeledes 
glæde af David (1. kl.) samt hans søster Marie (4. kl.), som flytter til Odsherred. Vi håber, at I alle vil tage godt 
imod vores nye elever og familier, så de får en god start på deres friskoleliv.  
Til august 2017 forventer vi at være ca. 175 elever på Nr. Asmindrup friskole. 
 



Nr. Asmindrup Friskole      
Asmindrupvej 32       
4572 Nr. Asmindrup  
 

Telefon: 59 32 81 01 
Mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk 

  

___________________________________________________________________________________________ 
Læs mere om Nr. Asmindrup Friskole på www.nr-asmindrup-friskole.dk 

Oprydning og glemt tøj 
Vi har fortsat en del udfordringer med oprydning i vores garderobe, det gælder både for store og små elever. 
Mange elever benytter gulvet frem for knagerækker og skoreoler, og midt på dagen kan det virke lettere 
kaotisk. Det gør det ikke nemmere, at flere elever fortsat har deres vintergarderobe hængende. Nogen elever 
bruger glemt tøj kassen til opbevaring, da det er nemmere end at hænge sit tøj op! Problemstillingen er så 
stor, at ISS flere gange ikke har haft mulighed for at gøre rent. Pt. overvejer de, om det er en opgave, de skal 
fortsætte med. Vi bruger meget tid på at snakke/hjælpe eleverne med at holde garderoben pæn, men det har 
desværre ikke den ønskede effekt. Vi har derfor en forventning om, at I alle tager en snak med jeres børn, 
samt støtter dem i, hvordan de skal holde orden i garderoberne. I bedes ligeledes huske jeres børn på, at vi 
fortsat er en skofri skole. 
Alle forældre bedes inden sommerferien sørge for, at deres børns garderobe er tømt, så der kan blive gjort 
ordentligt rent. 
 
Vi har pt. rigtig meget glemt tøj i garderoberne. Vi skal bede jer alle om at tjekke, om det tilhører jeres børn. 
Tøjet vil blive lagt frem i glasgangen i uge 26 og frem til tirsdag d. 4. juli. Det tøj, som ikke er afhentet inden 
sommerferien, vil blive sat på lager for senere at blive afleveret til Røde Kors. 
 
Klasselokalerokering 
På skolen har vi placeret klasserne, så de er blandet og ligger tæt på deres venneklasser. Det finder vi 
hensigtsmæssigt af flere årsager. Det er godt for trivslen, og vi har dage med fælles undervisning, eksempelvis 
morgenlæs. Det betyder, at hvert klassetrin har sit faste lokale, og at eleverne rykker klasse hvert år. Det 
betyder samtidig, at vi undgår at flytte rundt på en masse skolemøbler, da klassens møbler passer til 
elevernes størrelse. Vi er nu gået i gang med rokeringen og 3.-9. klasse er rykket. De resterende rokeringer vil 
finde sted i uge 26. De af jer, som har forældrerengøring de sidste to uger, skal fortsat gøre rent i den klasse, 
som jeres barn har haft hele skoleåret. 
Der bliver udarbejdet en plan for kommende skoleår, som I vil modtage pr. mail. 
 
Ansøgning om skolekort til skoleår 2017-2018 
Det er igen tid til at ansøge om bus/togkort til de elever, som har behov for dette. Procedurerne kan I læse på 
friskolens hjemmeside under fanen ”Indskrivning, priser, buskort m.v.” Har I spørgsmål til procedurerne, er I 
velkomne til at kontakte skolekontoret. 
 
Sidste skoledag 
Programmet for sidste skoledag er vedhæftet dette nyhedsbrev. 9. klasse har ønsket at afholde posteløb for alle 
skolens elever, og vi skal have den årlige vandkamp. Vi skal ligeledes synge sommerferien ind, og da eleverne 
gjorde det så flot til motionsløbet, så slipper Morten ikke for at give store vaffelis i år! 
 
 
Lidt til huskesedlen – husk: 
 

 At skolefesten starter præcis kl. 16.30 i skolegården. 

 At tjekke mail i næste uge, I vil alle modtage en større mail vedr. skoleår 2017-2018 

 At ansøgningsfristen for tilskud til skolepenge for skoleår 2017/2018 er senest fredag d. 1. september 
2017. Procedurer og blanketter ligger på skolens hjemmeside. Blanketter kan endvidere rekvireres på 
skolekontoret. 

 
 
Med venlig hilsen 
Morten Juul Pedersen, skoleleder 
 


