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Nr. Asmindrup d. 30.06.2015 
 
I kan i dette nyhedsbrev læse om følgende: 

 Tak for en dejlig Sommerfest 

 Nye elever og elevbesøg 

 Klasser skoleår 2015-2016 

 Tegn et Euronics mobilabonnent og støt Nr. Asmindrup Friskole 
 Støtteforeningen inviterer til Grøn Koncert 

 Lidt til huskesedlen  
 
Kære forældre 
Så blev det igen sommerferie på Nr. Asmindrup Friskole, og dette nyhedsbrev bliver skoleårets sidste. 
Tak for endnu et spændende og udviklende skoleår. Tak til jer alle for jeres store engagement og 
hjælpsomhed.  
 
Vi havde en skøn sidste skoledag i fredags. Vi fik holdt en fin translokation for vores 9. klasser, som sluttede 
deres skolegang af med nogle flotte mundlige eksamener. Deres samlede eksamensgennemsnit blev på 8,2, 
hvilket er langt over sidste års landsgennemsnit på 6,7. Et stort tillykke til pigerne med det flotte resultat, det 
er meget velfortjent.  
 
Det er Friskolens 5. år, som nu bliver afsluttet. Det har været et turbulent år, med mange ekstra opgaver både 
hos lærere og ledelse. Min oplevelse er, at vi er kommet godt igennem de mange ekstra udfordringer, og at vi 
generelt er kommet rigtigt langt med udviklingen af vores friskole.  
 
Forude venter et nyt skoleår med nye og spændende udviklingsområder og opgaver. Jeg håber, at I alle fortsat 
har mod på og lyst til at være med til at udvikle vores skønne friskole. 
 

Tak for en dejlig Sommerfest 

Endnu en fantastisk skolefest er vel overstået på Nr. Asmindrup Friskole. Det er skønt at se over 370 

mennesker samlet på vores ”lille” friskole. Det er imponerende at se elevernes gejst og glæde, når de 

optræder med dans og musik, det får det store smil frem på læberne. Det er ligeledes helt fantastisk at se de 

mange glade ansigter og opleve den dejlige stemning på friskolen, igen igen!  

 
Der skal lyde en stor tak til alle jer, som bidrog med hjælp i ugen op til festen og på selve festdagen. Tak til 
”Flash, lyd og lys” og tak til arrangementudvalget for endnu en fantastisk fest. Tak for alle de dejlige kager og 
frugtfade, og tak til alle jer der bidrog med den gode stemning, og som gav en hjælpende hånd til de mange 
praktiske opgaver. Og tak til personalet, som igen og igen yder en imponerende og dedikeret indsats på vores 
fælles friskole.  
 
Nye elever og elevbesøg  
Vi har haft besøg af Annabelle Lassen Drew-Morgan, som starter i kommende 5. klasse. Annabelle er søster til 
Victoria i kommende 6. klasse. Velkommen til.  
 
I første uge efter sommerferien vil kommende 6. klasse få besøg af Ida Brandt Poulsen. Vi vil ligeledes få 
besøg af vores amerikanske venner Absalon og Oscar, som skal være på friskolen i en måneds tid. 
Vi har ligeledes taget afsked med et par elever. Emma og William T. skal på efterskole, hvor de tager 9. klasse. 
Magnus fra 3. klasse skal næste år en tur til sprogkasserne i Grevinge, hvorpå planen er, at Magnus vender 
tilbage til friskolen. 
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Klasser Skoleår 2015-2016 
Til august 2015 er vi på nuværende tidspunkt 142 elever på Nr. Asmindrup Friskole. Vi har allerede aftalt 
samtaler med flere interesserede elever til flere klassetrin. Såfremt der aftales besøg, vil I få nærmere besked. 
 
17 elever i 0. klasse, klasselærer er Patricia 
16 elever i 1. klasse, klasselærer er Betina 
15 elever i 2. klasse, klasselærer er Mette 
18 elever i 3. klasse, klasselærer er Janne 
17 elever i 4. klasse, klasselærer er Torben 
10 elever i 5. klasse, Klasselærer Peter  
17 elever i 6. klasse, klasselærer er Ole 
23 elever i 7.-8. klasse (13 i 7. klasse og 10 i 8. klasse), klasselærer er Kate 
9 elever i 9. klasse, klasselærer er Sandra  
 
Det er skønt at opleve, at så mange forældre fortsat henvender sig for at høre mere om friskolen. Såfremt I 
har mindre søskende, som I ønsker skal have deres skolegang på Nr. Asmindrup Friskole, så vil jeg gerne 
opfordre til, at I hurtigst muligt afleverer indskrivningsblanketter på skolen, da det er begrænset, hvor mange 
børnehaveklassebørn, vi på sigt kan indskrive. 
 

Tegn et Euronics mobilabonnent og støt Nr. Asmindrup Friskole  
I Euronics Nykøbing Sjælland (den gamle Expertbutik) kan man tegne mobilabonnementer, hvor man samtidig 
støtter friskolen. Når man tegner et abonnement tilfalder der friskolen et beløb svarende til 10 % af den 
månedlige ydelse. Såfremt I skal tegne nye mobilabonnementer, så kan I jo have dette i tankerne. Der er med 
dette nyhedsbrev vedhæftet en oversigt over de forskellige abonnementer fra Euronics. 
 
Støtteforeningen inviterer til Grøn Koncert  
Igen i år har vi mulighed for at tjene et større beløb til Støtteforeningen, samtidig med at man får en sjov og 
musikalsk oplevelse. Læs mere om dette i vedhæftede invitation til Grøn Koncert. 
 
Brev fra SSP i Odsherred 
Der er med dette nyhedsbrev vedhæftet brev fra SSP Odsherred, som informerer  om problemstillingerne ved 
de åbne ungdomsfester i Odsherred. 
 
Invitation til forfatterskole 
Der er med dette nyhedsbrev vedhæftet invitation til efterårets forfatterskole for 14-18 årige. 
 
Lidt til huskesedlen – husk: 

 At vi har lukket i SFO i uge 28, 29 og 30 

 At bestyrelsen holder informationsmøde om finansiering af skolebyggeri d. 25. august. 

 At melde tilbage til Michael Aaquist, såfremt I har mulighed for at hjælpe til ved Grøn Koncert – vi 
mangler fortsat hjælpere. 

 
I ønskes alle en dejlig sommer!  
 

 
Med venlig hilsen 
Morten Juul Pedersen, skoleleder 
 


