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Nr. Asmindrup d. 21.09.2015 
I dette nyhedsbrev kan I læse om: 

 En dejlig lejrskole 

 Friskolernes dag 

 Emneuge og motionsdag i uge 41 

 Skolebyggeri og lånetilsagn 

 Børnesår 

 Lidt til huskesedlen 
 

Kære forældre, 
Så er efteråret over os. Vejret er meget ustadigt, og vores udearealer er til tider godt våde. I bedes derfor alle 
sørge for, at der både er regntøj og skiftetøj i alle elevers garderobe. 
Der sker mange ting på friskolen. Vi har netop afsluttet alle tiders lejrskole, og er allerede nu i gang med at 
planlægge Friskolernes dag lørdag d. 3. oktober samt emneuge og motionsdag i uge 41. Mere om dette i 
nyhedsbrevet. 
 
En dejlig lejrskole 
Så er den årlige lejrskole veloverstået. Vi havde tre fantastiske dage i Rørvig, og det var en sand fornøjelse at 
have jeres skønne unger til låns!  
 
I år deltog alle 146 elever. I forhold til planlægningen, var der i år nogle særlige udfordringer, idet vi var 
indkvarteret på tre forskellige matrikler. Der skal derfor lyde en stor ros til årets planlægningsudvalg, som i høj 
grad har formået at være på forkant med diverse udfordringer, som der selvfølgelig vil være i forbindelse med 
at skabe samhørighed mellem de tre lejrskoler og de mange elever. 
 
Det lykkedes i høj grad at få logistik og de mange praktiske opgaver til at gå op i en større helhed. Det skyldes i 
høj grad den store hjælp, som vi igen i år har modtaget fra jer forældre. Det er fantastisk at læse de mange 
mails med tilbud om hjælp til kørsel, bagning, praktisk hjælp på lejrskolen m.m. Det er en fornøjelse igen at 
opleve jeres engagement og positive energi – det betyder alt! Der skal lyde en stor tak til jer alle. 
 
Igen i år var det skønt at se, hvor godt vores nye børnehaveklassebørn er faldet til. Og det er fantastisk at se, 
hvordan eleverne på kryds og tværs hygger sig med hinanden – både store og små. Der var stort set ingen 
konflikter eleverne imellem, og der blev dannet flere nye venskaber. 
 
Friskolernes dag i Odsherred d. 3. oktober 2015 
Lørdag den 3. oktober afholder de frie skoler i Odsherred igen åbent hus for alle interesserede, og bestyrelse 
og ansatte er i fuld gang med at forberede dagen.  
 
Der er mødepligt fra kl. 8.30 – 13.30, da dagen er en af de obligatoriske 200 skoledage. Det betyder ligeledes 
at eleverne holder fri mandag d. 21. december, og derfor kan gå på juleferie allerede fredag d. 18. december.  
 
På Nr. Asmindrup Friskole holder vi åbent hus fra kl. 10.00-13.00. Her vil vi undervise skolens elever med 
afsæt i vores udeundervisning- og bevægelsesprofil.  
 
Vi håber, at I forældre vil bakke op om dagen og kigge forbi i løbet af dagen.  
 
Bestyrelsen vil være til stede og vil informere om skolebyggeri, skoleudvikling samt om de gensidige 
forventninger til forældreinvolvering på Nr. Asmindrup Friskole. Vi er i gang med at færdiggøre skolens 
informationsfolder, som efterfølgende vil blive mailet rundt til jer alle. I er meget velkomne til at sende den 
videre til alle, som måtte have interesse for at deltage. 
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Er der et par forældre, som har lyst til at hygge lidt om gæsterne og lave pandekager i bålhuset, så må I meget 
gerne skrive til undertegnede. 
 
Emneuge og motionsdag i uge 41 
I uge 41 har vi emneuge med temaet ”De fremmede Lande”. Igen i år vil der være forskellige workshops. 
Eleverne bliver inddelt i hold fra 0.-3. klasse og 4.-9. klasse. De skal arbejde med både teoretiske og kreative 
forløb, som giver dem indsigt i forskellige landes kulturer.  
 
Fredag i uge 41 har vi igen i år motionsdag nede i Anneberg Skov. 
 
2.-9. klasse cykler til skoven, så alle skal huske cykel samt cykelhjelm. 0.-1. klasse bliver kørt i bil. Vi vil derfor 
høre, om der er forældre der kan være behjælpelige med transport for vores 32  0.-1. klasses elever? I så fald 
må I meget gerne skrive til Morten. Der er afgang fra skolen ca. 8.20. 
 
Er der forældre, som har tid og lyst til at deltage/hjælpe på motionsdagen, så er I meget velkomne. De elever, 
som ikke skal i SFO / Juniorklub, er tilbage på skolen kl. 13.15, hvor alle har fri. 
 

For de elever som skal være i SFO eller Juniorklub er der skovdag 
Samtlige SFO/JK børn forbliver ved Barkladen, hvor de skal hygge i skoven med forskellige lege. 
 
Det betyder, at alle SFO/Juniorklub børn denne dag skal afhentes ved Barkladen i Annebergskoven  
senest kl. 16.00. Barkladens adresse er: Egebjergvej 172. 
 
Har I behov for at komme i kontakt med SFO’en ude i skoven, kan I denne dag ringe på  
Annettes mobil: 5072 7360 eller på SFO’ens mobil: 2148 4645 
 
Skolebyggeri og lånetilsagn 
Vi har nu modtaget lånetilsagn for næsten 1.500.000,- hvilket er meget imponerende. Vi kan godt bruge flere 
lånetilsagn. Tænker I, at I gerne vil låne friskolen penge, men endnu ikke har fået afleveret tilsagnet, så må I 
meget gerne få gjort dette. Det er af stor betydning for det videre forløb, at vi snarest muligt får de sidste 
lånetilsagn i hus. I må ligeledes gerne hjælpe med at videreformidle budskabet. På friskolens hjemmeside kan 
man downloade en redigeret lånefolder og låntilsagnsblanket. 
. 
Når der er konkret nyt i sagen, vil I blive informeret af bestyrelsen. 
 
Børnesår 
Vi har et tilfælde af børnesår på friskolen. Børnesår er meget smitsomt, så I bedes alle være opmærksomme 
på dette.  
  
Glemt tøj 
Vi har i denne uge ryddet op i det glemte tøj. Det blev til hele 8 sække tøj, af meget gammel dato. Det er nu 
sat til side i den blå container, hvor det vil blive opbevaret frem til friskolernes dag. Derpå vil det blive 
afleveret til Dansk Røde Kors. Indtil da kan man rette henvendelse til en af skolens ansatte, såfremt man skal 
kigge efter gammelt glemt tøj. Jeg vil anbefale, at I kigger forbi, da der er meget lækkert og nyt tøj!  
Det betyder ligeledes, at det tøj, som nu er i glemmekassen, er ”nyt” glemt tøj fra denne uge. 
 
 
 



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 

Lidt til huskesedlen – husk: 
 

 

 At vi har Friskolernes dag lørdag d. 3. oktober 2016 

 At aflevere sedler om SFO pasning i efterårsferien senest d. 25. september 
 

 

Med venlig hilsen 
Morten Juul Pedersen, skoleleder 


